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 نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر  َرب ِّ }

ْلِنِّ  َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلِّاا تَ ْرَضاهُ    َوَأْدخِّ

 {  (19)بَِّرْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّنَي 
 )سورة النمل(
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 املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للناس 
 أمجعني.. أما بعد.

( والذي كان الزكاةمن كتاب: ) امسةالطبعة اخلفبني يدّي القارئ الكرمي 
من املستحسن والتيسري يف القراءة رأيت أنه و اة(، مع كتاب )الصيام والزك
من نعمة هللا على اإلنسان أن يوفقه إىل ما ، إذا جعله يف رسالة منفصلة

ومن ،  يتوجه إليهحيب، ويسدد خطاه ليكون على فقه وبصرية يف أي أمر  
أعظم السبل لبلوغ ذلك القراءة عن أصول الدين وأركانه، ليكون املسلم 

ة مبا يتعلق مبسائلها وأحكامها، ألن عليها قوام التمكني، على معرفة واضح
 بدية، فضال أهنا من األمور اليت ال يُعذر اجلهل هبا.والظفر ابلسعادة األ

بغية ، منط السؤال واجلوابعلى جاء هذا الكتاب  ،ولتحقيق ما سبق
كثرة احلديث عنه، فرغبت مع  تبسيط املعلومة الشرعية هبذا الركن العظيم،  

مبا و ، األسئلة املتداولة عن هذا احلكمن فيق من هللا أن أمجع بعضا مبتو 
 .بتوضيح موجز  تكلم به العلماء نفعنا هللا من فقههم

 وجاء موضوع الكتاب من بعد املقدمة السابقة وفق املباحث اآلتية:
                                        أحكام عامة يف الزكاةالفصل األول/ 

 معلومات عامة ول/ املبحث األ
 الزكاة واالقتصاد : املبحث الثاين
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  شروط إخراج الزكاة / لثاملبحث الثا 
  الزكاة والدْين  /رابع املبحث ال

  ما زاد عن احلاجات األصلية  / امساملبحث اخل
 الفصل الثاين/ األصول لألموال الزكوية            

 معلومات عامة                                     
  زكاة الذهب والفضة  / األول بحثامل

  زكاة املال  / املبحث الثاين
                         زكاة األسهم / املبحث الثالث
  السندات  /املبحث الرابع 

  الستثمارية االصناديق  / املبحث اخلامس
  مكافأة هناية اخلدمة   /املبحث السادس 
  زكاة األنعام )احليواانت(  / املبحث السابع

  عروض التجارة  / مناملبحث الثا 
  زكاة الثروة الزراعية  /املبحث التاسع 
  أحكام متفرقة  / املبحث العاشر

 الفصل الثالث/ مصارف الزكاة                      
  لزكاة ل  املستحق / املبحث األول

 املبحث الثاين/ متفرقات يف توزيع الزكاة             
       بيان األصناف املستحقة للزكاة               

 الفصل الرابع/ ما يتعلق بزكاة الفطر                 
 دقة الفطر( زكاة الفطر )صاملبحث األول/ 
 مصارف زكاة الفطر  املبحث الثاين: 
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 اخلامتة 
 

 شكر وثناء.. 

ا قبل  ا أو توجيه  لكل من أسدى يل نصح    م جبزيل الشكر والتقديراتقدّ 
جر، الثواب وكرمي األفجزاهم هللا حسن ، العلمي معوبعد صدور هذا اجل

 .فاملرء كثري أبحبابه  ،وال زلت حباجة إىل أي توجيه وتناصح

ا أن واعلم يقين    ،متعلقة ابلزكاة  ح يل من مسائلما ترجّ وهذا اجلمع فيه  
يف قضااي الزكاة، ومسائلها متجددة اجتهادات من العلماء كثرية هناك 

أن جيعل هلذا و  ول،سداد الرأي، وصواب الق اهلل أسألف ونوازهلا كثرية،
ة أو التوفيق والقبول، وفيه النفع للمسلمني، وإن كان هناك من زلّ  عملال

هفوة فلن أعدم من حمب انصح جيود علّي بنصحه وإرشاده، من بعد 
 والدعاء ألخيه ابخلري، واملزيد من العلم النافع.  ،حسن الظن

على حبيبنا اللهم وابرك    وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصل  
 ا.ا كثري  م تسليم  له وصحبه، وسلّ مد، وعلى آحم

 د. راشد العليمي 
 1441/ رمضان/ 27
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 الفصل األول

 أحكام عامة ِف الزكاة 
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 املبحث األول:
 معلومات عامة 

 هل ينبغي على املسلمني تعل م أحكام الزكاة؟ .1
 نعم، وخصوص ا ممن تعّلق هبم جانب من جوانب التعامل املايل، مثل

م ما يتعلق األسهم، أو األنَعام، فيجب عليه تعلّ بيع العقارات، أو 
 هبذه اجلوانب من أحكام الزكاة.

 للمؤسسات املالية؟  كذلك  هل األمر بألمهية يتوجه .2
رق إخراج ة ال تعرف طُ نعم، ألن هناك العديد من املؤسسات املاليّ 

 ة واضحة. الزكاة بصورة شرعيّ 

 املؤسسات املالية؟كاة عند بعض  أين اخلطأ ِف سبل إخراج الز  .3
إخراج الزكاة وفق قوانني   يفا تتعامل حماسبي  قد اخلطأ يظهر يف أهنا 

 خطأ كبري.فيه ، وهذا  الشرعية  الضرائب، وليس قوانني الزكاة

 ما معىن الزكاة ِف اللغة؟ .4
 هي الربكة والنماء والطهارة والصالح واملدح.

 ما تعريف الزكاة ِف الشرع؟ .5
املقدرة يف ماٍل خمصوص، بشروط معينة، فرضه هللا ة هي احلصّ 

 للمستحقني له.
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 ما عالقة الصدقة إبميان اإلنسان؟ .6
الصدق يف اإلميان  ةلالصدقة مشتقة من اسم )الصدق(، فهي دال

 رواه مسلمبرهان(.    والتصديق بيوم الدين، قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )الصدقةُ 

 هل الزكاة واجبة على املسلم؟ .7
 ان اإلسالم اخلمسة.أركمن  نعم، بل هي ركن 

 ما الوعيد املرتتب على اترك الزكاة؟ .8
ُ م ْن َفْضل ه   َا آََتُهُم اَّللَّ قال هللا عز وجل: }َواَل حَيَْسََبَّ الَّذ يَن يـَْبَخُلوَن مب 

)آل ُهَو َخرْي ا هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبَ ُلوا ب ه  يـَْوَم اْلق َياَم{ 
  (180:عمران

َهَب َواْلف ضََّة َواَل يـُْنف ُقوهَنَا يف   وقال هللا عز وجل: }َوالَّذ يَن َيْكن ُزوَن الذَّ
ْرُهْم ب َعَذاٍب أَل يٍم  يـَْوَم حُيَْمى َعَليـَْها يف  اَنر  َجَهنََّم  (34)َسب يل  اَّللَّ  فـََبشّ 

َباُهُهْم َوُجُنوهُبُْم َوظُُهورُُهْم َهذَ  َا ج  ُكْم َفُذوُقوا فـَُتْكَوى هب  َنـُْفس  ا َما َكنَـْزُُتْ أل 
ُتْم َتْكن ُزوَن{    ( 35)التوبة:َما ُكنـْ

ل له شجاعا  أقرع له وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )من آَته هللا ماال  فلم يؤد زكاته مث
، يقول: أان مالك، أان كنزك(.   2  يطّوقه يوم القيامة أيخذ بلهزمتيه  1  زبيبتان

 . رواه البخاري

 
 دَتن مثل الزبيب مملوءَتن من السم القاتل الزبيبتان: غ - 1

 يعين: شدقيه.  - 2



9 
 

 

حقها،   ي منها)ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدّ :  وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فحت له صفائح من انر فأمحي عليها يف إال إذا كان يوم القيامة صُ 

فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت يف  ،انر جهنم
 مسلم.  رواهيوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضى بني العباد(.  

 اة، أو ل ُُيرجها؟سان يُنكر الزكما اِلكم ِف إن .9
، إن كان منكر ا لوجوهبا، فإن كان ممن عظيم جرمهأمجع العلماء على  

ؤخذ ، وتُ وتعليمهخيفى عليه ذلك لكونه قريب عهد ابإلسالم، فيجب  
منه، فإن جحدها بعد ذلك: ُحكم بكفره من قبل القاضي، وجرت 

 ضرورة.ابل، ألن وجوب الزكاة معلوم من دين  عليه أحكام املرتدين

 ما العالقة بني الزكاة.. والصدقة؟ .10
"، فقد يفرتق االسم صدقة" الشرعى يف الزكاة الشرعية قد تسمّ 

ُرُهْم لكن يتفق املسمّ  ى، قال تعاىل: }ُخْذ م ْن أَْمَواهل  ْم َصَدَقة  ُتَطهّ 
َا{ دخل يو  لفظ عاملصدقة ا لفظ، لكن (103وبة:)التَوتـُزَكّ يه ْم هب 

 ضمنها الزكاة اليت هي ملستحقني معينني.

 بني الزكاة.. واخلُمس؟  هل هناك من فرق   .11
الزكاة حٌق يف املال بنسبة حمددة إن بلغ نصااب  ومّرت عليه سنة 
هجرية وبشروط معينة، أما اخلُمس فهو ما يكون يف غنائم احلرب، 

 يف األرض أو البحر، وهو الركاز. يكون أو ما يكون كنز ا  
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 هل الزكاة مقتصرة بإلخراج على شهر رمضان فقط؟  .12
بتحقق شروطها، ليست مقتصرة على شهر رمضان، بل مرتبطة 

 ومن ذلك حوالن احلول )السنة( اهلجري.

 ما اِلكم فيمن أخ رها ليكون إخراجها ِف رمضان؟ .13
سبب مثل   إال لوجود جوهبا،عن وقت و  خراجهاإال جيوز أتخري 

 . نتظار إنسان مستحق ألخذ الزكاةا

 أو امليالدية؟هل الزكاة متعلقة بلسنة اهلجرية   .14
 ابلسنة )احلَْول( اهلجرية فقط.شرع ا هي متعلقة  

 ما العمل مع الشركات الِت تتعلق ميزانيتها بلسنة امليالدية؟ .15
ة امليالدية، لكنه عند احلاجة مع أن عبادة الزكاة ال تتعلق ابلسنّ 
من خالل  ،يالدية )الشمسية(ميكن حساب الزكاة وفق السنة امل

  (11)زايدة القدر الواجب يف الزكاة بعدد أايم السنة امليالدية مبقدار  
 يوم ا.

 كم مقدار نصاب الزكاة وفق السنة امليالدية؟ .16
 ٪(.  2.577القدر الواجب اخراجه هو )

 دينار  257،700دينار = الزكاة فيها:   10،000مثاله: 

ات، اك من حيرص على اخراج الكثري من الصدقات والتربع نه .17
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 فهل يكفيه هذا عن إخراج الزكاة؟
الصدقات من التربع وحكمها االستحباب، أما هذا غري صحيح، ف

مصارفها  خمتلفة يف، وهلا شروطها و الالزكاة فهي واجبة يف امل
 ، وكثرة الدفع للصدقات ال يغين عن الزكاة.مصارفها

ج الزكاة؛ حبجة أهنا من تعبه ميتنع عن إخرا بعض املسلمني  .18
 م فعله؟وجهده؛ فكيف يعطيها لغريه..ما حك

، هذا من اجلهل يف معرفة أن صاحب املال احلقيقي هو هللا سبحانه
، وليتذكر هذا املمتنع أنه (33)النور:{َوآُتوُهْم م ْن َمال  اَّللَّ  الَّذ ي آََتُكمْ }

َّللَّ  َوَرُسول ه  َوأَْنف ُقوا مم َّا }  فقط مستخلف يف املال ألجل حمدود، ُنوا اب  آم 
وعما قليل سينتقل املال إىل الورثة،   ،(7)احلديد:{ُمْسَتْخَلف نَي ف يه  َجَعَلُكْم  

 وليس له من املال إال ما حقق فيه طاعة هللا، وانل رضاه سبحانه. 
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 املبحث الثان
 الزكاة والقتصاد 

 اة؟من تشريع الزك واِلكمة  ما املقصد .19
 :احلكمة من تشريع الزكاة

 .وإكماله؛ ألهنا أحد أركان اإلسالماألوىل: إمتام إسالم العبد  
الثانية: أهنا دليل على صدق إميان املزكي، وذلك أن املال حمبوب 

 .للنفوس، واحملبوب ال يبذل إال ابتغاء حمبوب مثله أو أكثر
بخالء، وتدخله الثالثة: أهنا تزكي أخالق املزكي، فتنتشله من زمرة ال

 .يف زمرة الكرماء
ر، فاإلنسان إذا بذل الشيء، والسيما املال، الرابعة: أهنا تشرح الصد 

 .جيد يف نفسه انشراحا ، وهذا شيء جمرب

 ما أمهية الزكاة ِف حياة املسلم؟ .20
نعلم أبننا نعيش يف منظومة اجتماعية؛ من األسرة واألقارب واجملتمع، 

والرتابط، والتعاطف، روحي ا وجسداي  التكافلنتعايش مجيعا بروح 
وماليا، مما يؤدي إىل رمحة القوي للفقري، ويتذكر اإلنسان أنه 

 ف يف هذا املال.مستخلَ 

 ما اهلدف من الزكاة؟   .21
اهلدف هو رفع كفاءة توظيف األموال، ويتحقق هذا يف اجملتمع من   
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 يْ كَ خالل حتريك املال وعدم اكتنازه بيد فئة حمددة، قال تعاىل: }
ْنُكمْ  ، فإن حركة امال يف (59)احلشر:{  اَل َيُكوَن ُدوَلة  َبنْيَ اأْلَْغن َياء  م 

االقتصاد مثل حركة الدم يف جسد اإلنسان، كلما نشطت صح 
 بنشاطها اجلسد االقتصادي.

 من الذي ينتفع من عبادة الزكاة؟   .22
 اآليت:  ينتفع منها

 .الغين يف ثروته املالية/  1
 يف أحد مصارف الزكاة الثمانية. وجودهخالل  / احملتاج من  2
 ي للمجتمع./ االقتصاد الكلّ 3

 ؤثر على اجملتمع؟هل اكتناز األموال يُ    .23
نعم، فبحركة املال تنتعش التجارة ويزدهر اجملتمع بوجود فرص عمل 
كثرية، وبذلك يقل العوز والفقر، وابكتناز املال حيدث التضخم، 

 الفقر.وتكثر البطالة ويكثر  

 فريضة الزكاة؟مع يف املال للغىن  قة توظما عال   .24
العالقة بينهما وثيقة، فالتوظيف االستثماري اجليد واألكفأ للمال 

ولرمبا جند أن الشرع وسعيا للغىن جيعل الزكاة ترتاجع يف هذا املال، 
 يسقطها ابلكلية، فتصبح زكاة ها الغين صفرا.
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 ِف التقرير السابق؟ ما السر     .25
  ق مثرات يكون قد حقّ حبسن توظيفه ألمواله    السر فيه أن هذا الغين

ا مضاعفة يف الواقع االقتصادي، وهو املقصود النهائي  الزكاة أضعاف  
 الذي يهدف إليه الشرع احلكيم من فريضة الزكاة.

 ا، وهو ل ُيرج زكاته؟كيف يتصور أن يكون املسلم مليونريا  .26
 له دخال    نعم، مثل حال املليونري الذي لديه أصول عقارية كثرية تدر  

ا، وهو قد ألزم إدارته املالية أال تسمح بتعطيل النقد مدة تزيد منتظم  
عن ستة أشهر، فهو كلما حاز النقد أعاد توجيهه حنو إنشاء عقار 

ول احلول وليس عنده من النقد ما جتب فيه الزكاة يحُ فجديد، 
 ا.شرع  

من  مث إذا ُت العقار اجلديد ودخل سوق التأجري أعاد الغين الدورة
 جديد.

  جتب عليه الزكاة وهو ميلك العديد من العقارات؟كيف ل .27
يف هذا أن سلوكه الفعال هذا ال يسمح للنقد أن حيول عليه  السرّ 

احلول اهلجري، وهو أيضا ليست لديه عروض التجارة جتب الزكاة 
ا، فيها، وطبقا هلذا البيان فإن هذا املليونري ال جتب الزكاة عليه أبد  

وفق شروط وجوب  اليا جتب الزكاة فيهم عد ميلك أصال  ألنه مل ي
 .الزكاة
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صريح على فريضة   أليس ِف سلوك هذا الشخص املليونري حتايل     .28
 واضح عن أدائها؟   الزكاة، وهتربُ 

، وإمنا هو حتقيق لعني ما قصد الشرع من توجيه ا ليس حتايال  ذ ه
 ا.ألطراف مع  األغنياء إليه، ألنه طريق حيقق املنافع والنماء جلميع ا

 ما توضيح سلوك هذا املليونري ِف اقتصاد البلد؟   .29
ا ا سكنيا جديد  حينما نرى أن هذا الغين ينشئ يف كل عام عقار  

يضم مخسني شقة، فهذا يعين أن سلوكه خالل عشر سنني سينتج  
ابلشقق السكنية اجلديدة،  عنه زايدة كبرية يف املعروض العيين ممثال  

ال ريب أن زايدة وحدة سكنية، و ( 500وأن عددها سيبلغ )
املعروض العيين سوف يسهم يف مكافحة التضخم، وتكون هناك 

وستكون هناك ابلتايل تنافسية يف  ،املفاضلة يف االختيار من الناس
 األسعار، ويقود هذا مع كثرة املعروض إىل خفض األسعار.

 ِف اجملتمع؟  مؤثرة  له حركة اقتصاديةالسلوك  وهل هذا     .30
معلوم أن اإلنشاء لعقار سكين واحد يعين صناعة دورة إذ    ابلتأكيد،

ج وزايدة النات من حيث حركة السلع واخلدمات ؛اقتصادية شاملة
داخل االقتصاد، مع وجود عمالة متعددة املهارات تشتغل إلنشاء  
هذا العقار، مع وجود مستلزمات خمتلفة كثرية لبناء هذا العقار من 

 ال يف اجملتمع.عّ أثره الف  السلوك له، فهذا  مصانع أخرى
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 املبحث الثالث:

 شروط إخراج الزكاة 

 عليه إخراج ما الشروط الواجب توافرها ِف اإلنسان ليتعني   .31
 الزكاة ماله؟

 اإلسالم، احلرية.  :شرطان 

 هل جتب الزكاة ِف مال اليتيم أو اجملنون أو املريض؟ .32
غريه مال الصغري و نعم، ألن الزكاة حٌق يف املال، وميكن للوصي يف  

 الزكاة عنه.  أن خيرج

 لو كان املسلم ِف الغيبوبة، هل واجب إخراج الزكاة ِف أمواله؟ .33
 نعم، وهذا يتعني فعله على الوصي على أمواله.

ما حكم إخراج الصدقة وعمل املشروعات اخلريية من أموال  .34
 األب أو األم وهو ِف الغيبوبة أو ِف حال اخلرف؟

 على هذا التصرف.  احلالية  فقةاملوا   يعط  ال جيوز هذا، ألنه مل

 مىت تتعني الزكاة ِف أموال املسلم؟ .35
علة هذه الة وجوهبا، و جتب الزكاة يف أموال املسلم إذا حتققت علّ 

 )وصف الغ ىن(.  ي حتققه
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 ق )وصف الغىن( ِف املال حىت جتب زكاته؟ماذا يشرتط لتحق   .36
 ُيشرتط فيه أربعة شروط:

 (.)حالال    مباح اأن يكون   -
 ملكا  َتم ا. اأن يكون مملوك   -
 أن يكون ابلغ النصاب. -
 مضت على حالته املذكورة سنة مالية كاملة. -

 ما توضيح ما يتعلق بلشروط السابقة؟ .37
 توضيح الشروط السابقة:

 اكتسابه.يكون املال حالال  يف ذاته، ويف  (:  إابحة املال/ شرط )1
 أمران: ما توفر فيه    التام(:امللك  / شرط )2

 .كية الشخصية(ملك الرقبة )املل -أ
 دون التوقف على إذن الغري.،  على التصرفالقدرة     -ب

(: وهو مقدار كثري حّدده الشرع إذا بلغه بلوغ النصاب/ شرط )3
 املال تصبح الزكاة فيه واجبة.

(: أن يكون املال مملوكا عند صاحبه زمنا الن احلولحوَ / شرط )4
 .اهلجرية  ، وهو السنةده الشرع بدقة جتب عنده الزكاةحدّ 

 أو نقص شرط من الشروط السابقة؟  كم لو اختل  ما اِل .38
 إذا فقدان شرط ا أو أكثر ال جتب الزكاة يف املال.
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 ما األموال الِت جتب فيها الزكاة؟ .39
الزكاة ال تكون إال يف األموال النامية حقيقة أو حكما ، مثل   

، األنعام )اإلبل، البقر، والغنم(، عروض ، النقد الذهب والفضة
 ن األرض.التجارة، الزروع والثمار، اخلارج م

 هل جتب الزكاة ِف املقتنيات الشخصية؟ .40
ية، من رمحة هللا بنا أنه مل جيعل الزكاة فيما اقتناه اإلنسان حلاجته اليوم

أو لالستعمال الشخصي، أو ما يُطلق عليه ابملقتنيات )الُقنية( 
 والساعات  ، الشقق خارج البلد،والبيت  ،السيارة  :الشخصية، مثل

 وماشاهبه، وبشرط عدم عرضها للبيع.  س،الثمينة، الشنط، املالب
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 :رابعاملبحث ال
 الزكاة والد ْين 

 العنوان؟  ن ما املقصود م .41
 احلكم الشرعي فيما يتعلق ابلديون من جهة الزكاة.املقصود بيان  

 ؟ين هي جهات الد  ما   .42
 جهات الدين هي:

 الدائن: وهو الذي أعطى املال. -أ
 املدين: وهو آخذ املال. -ب

 ذه القضية؟هدراسة  ما أمهية   .43
 تظهر من خالل معرفة اآليت:  اأمهيته

على من تكون الزكاة يف حال اإلقراض؛ هل هي على الدائن  -
 ملعطي( أو على املدين )اآلخذ(؟)ا

إرجاع القرض له بعد سنوات   هل جتب الزكاة على الدائن لو ُتّ  -
 من املدين؟

 الودائع املوجودة يف البنوك، من خُيرج الزكاة عليها؟ -

 كيف ننظر هلذه املسألة الشرعية؟ .44
 ننظر هلا وفق معرفة األمور اآلتية:
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 أن الزكاة عبادة توقيفية ال تثبت إال ابلنص. -
 إثبات النص الشرعي الذي يوجب الزكاة يف الدْين َبصوصه. -
 التكاليف املالية إال بدليل.معلوم أن األصل براءة الذمة من   -
علم أن ملكية الدائن على مال الدْين انقصة، والشرع مل يثبت ال -

 الزكاة يف ماٍل ليس ُملكه َتم.

 ما قول العلماء ِف زكاة الدْين؟ .45
 هذا اجلانب إىل قسمني:اختلفت أقوال العلماء يف  

ا، وهذا مذهب علي بن أيب طالب وابن / ال زكاة يف الدْين مطلق  1
، براهيم النخعي، وعكرمة، وعطاء، وانفعإو ،    ، وعائشةعمر

وهو أحد القولني عن الشافعية، وإحدى ،  ومحاد بن أيب سليمان 
 الروايتني عند احلنابلة، وبه قال الظاهرية، ونصره الليث بن سعد. 

حنيفة ى، وذهب إىل هذا أبو زكلي منهم من يشرتط قبض الدين/ 2
 مالك.

وبعض التابعني،    الصحابة  بعضذهب إليه  و يف الدْين زكاة،  / 3
 بري بينهم يف التفاصيل.على اختالف كو الفقهاء،  طائفة من  و 

 ؟ن ِف زكاة الدين بلنسبة للدائما الراجح   .46
 وهللا أعلم أنه ال زكاة يف الدْين، ابلنسبة للدائن.  -الراجح  

 على من يقول إن الدْين فيه زكاة؟  كيف الرد   .47
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 ميكن الرد من خالل تبيان األمور اآلتية:
جوب الزكاة ى و عل  القرآن أو السنة()  الشرع/ ال دليل يف نصوص  1

ن، قال اإلمام الشافعي: "وال أعلم يف وجوب الزكاة يف الديْ 
ا يثبت، وعندي أن الزكاة ال جتب يف الدين، ن خرب  يف الديْ 

 1ألنه غري مقدور عليه وال معني".
القرآن جاءت لضبط التعامل يف قضية الدْين، يف / أطول آية 2

رأي و  اجتهادهو  ن إمنامنا أن القول بزكاة الديْ مما يعل  وهذا 
 .يف نصوص الشرع عليه  صريحفقهي ال دليل  

 / الزكاة عبادة، واألصل يف العبادات التوّقف حلني ثبوت الدليل.3
املال   ا، وقدرة تصرف مالكلٌك انقص، وليس ملك ا َتم  / الدْين مُ 4

فيه ضعيفة )أي: الدائن(، وأحياان تكون معدومة لوجود املال 
شروط وجوب الزكاة وجود امللك التام   عند غريه، ونعلم أن من

 للمال عند صاحبه، وهذا ابتفاق الفقهاء.
ألنه   كما قال أيب حنيفة،  / الدْين ليس ماال متموال  يف اإلسالم،5

 عبارة عن التزام وأثر يثبت يف الذمة نتيجة تصرفات جتري يف
لتوليد األرابح،   األموال، هلذا ال حيّل شرعا أن يصري الدْين حمال  

 أو شراؤه أو املتاجرة به.كما حيرم أيضا بيعه 
/ ال جيمع يف الدْين ُغرمنْي بال دليل من الشرع، فالدائن بسبب 6

 

 (291/ 3للعمراين ) ،اإلمام الشافعيالبيان يف مذهب  -1
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إرفاقه ومساعدته للمحتاج يكون قد خسر منافع رأس الدْين 
 لزكاة عليه فسيغرم أيضا.سنة كاملة، ولو أوجبنا عليه أداء ا

ملدين / احلذر من مظّنة الثنيا يف إخراج الزكاة، إذ لو أوجبنا على ا7
إخراج زكاة الدين، وأوجبنا على الدائن أيضا إخراج زكاة 

 لدْين، ألوجبنا إخراج الزكاة يف مال واحد ملرتني.ا
 / شدة االختالف الفقهي واآلراء االجتهادية يف زكاة الدْين.8
ميكن ضبط قضية اجلاحد أو املليء يف إرجاع مال الدْين، / ال 9

 ؤسسات املالية الكبرية.إذا كانت املضاربة يف البنوك وامل

 ما سر هذا الختالف بني الفقهاء ِف قضية الدْين؟ .48
هي بتسليط  و االنطالقة األوىل يف هذه املسألة،  العل السر يف هذ 

النظر ابتداء إىل ذات الدْين وأطرافه كأساس يف بناء حكم الزكاة يف 
 ضمن األموال الزكوية.عتباره  او املسألة،  

ر إليها من مدخل وصف الغىن الدْين جيب النظ  والصحيح أن زكاة  
 .املال  يف  تحقق شروطها األربعةب،  اوجود ا وعدم  

 ؟ما خالصة القول ِف هذا اجلانب .49
الدْين ليس له عالقة ابلزكاة، عند حتقق شرط مهم وهو  خالصته أن  

 .امللك التام

 تكون الزكاة ِف املال إذا متت استدانته؟  على من .50
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، لو أبقاه تكون على املدين )املقرتض(، أي من أخذ القرض
الدائن، )أي صاحب املال(،  عنده ومل ينفقه على حاجياته، أما

يف هذا املال ألنه ال ميلكه فعليا وليس حتت تصرفه، فال زكاة عليه  
 وله حاليا األجر واملثوبة من هللا بسبب اقراضه املال للمحتاج.

 ؟ملا مت اقرتاضهن بلنسبة  زكاة الديْ   كيف ُيرج املقرتض .51
شروط الزكاة األربعة، فإذا  اجب عليه أن ينظر هلذا املال وفق و 

على املال الذي بني يديه فإن الزكاة واجبة على  الشروط حتققت
 املال الذي يف حيازته.

 ؟لو استلم الدائن ماله بعد سنوات، هل جتب فيه الزكاة .52
مل يكن عنده، وال يتصور إلزامه بدفع زكاة  ، إذ املالجتب عليهال 

ينتفع به، فال جيتمع غرمان على على ما ليس عنده، وكان غريه 
 .مال
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 :امساملبحث اخل
 ما زاد على اِلاجات األصلية 

 ما املقصود هبذا العنوان؟ .53
يُقصد به بيان احلكم الشرعي على من لديه مال متجّمع حلاجة 

 وهل جتب فيه الزكاة؟  أساسية يف حياته،

 ما مثال اِلاجات األصلية؟ .54
لشراء بيت، أو للزواج، أو للعالج، مثل من مجع مبلغ ا من املال 

 من احلاجات األصلية.  تعدّ   كثري  فهذه وغريها

 ما ضابط اِلاجات األساسية ِف حياتنا؟ .55
رفا، فاحلاجات األصلية ا أو عُ د شرع  ال ضابط له واضح وحمدّ 

لبس  املو  مثل املأكل، ناس واألماكنال حسبواألساسية متفاوتة 
 كأدوات حرفته وحنو ذلك.على ذلك،    سكن، وما يعنياملو 

أن يكون فاضالا عن اِلاجات  يهل ُيشرتط ِف املال املزك .56
 األصلية ِف حياة اإلنسان؟

اشرتط هذا بعض الفقهاء من علماء احلنفية، أبن من كان له مال 
 حياته، صار ماله املدخر مستحق يريد صرفه إىل حوائج أساسية يف

 كاألموال املعدومة، وال زكاة فيها.
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 ب الزكاة ِف املال املرصود ِلاجة ِف حياة أي مسلم؟هل جت .57
 حتققت فيه شروط الزكاة األربعة.  نعم، جتب فيه الزكاة، ألنه مالٌ 

 ما سبب عدم األخذ بقول علماء األحناف رْحهم هللا؟ .58
 سبب عدم األخذ به:

 ال يوجد دليل صريح من الشرع يؤيد ما ذهبوا إليه. -
حّد معني، وخاصة مع توّسع   اس ال تنتهي عندأن حاجيات الن  -

 اجيات األصلية يف هذا الزمان.بعض املفتني يف بيان احل
حنن يف زمن تكاد تصبح الكماليات فيه حاجيات، واحلاجيات  -

ضرورايت، فليس كل ما يرغب فيه اإلنسان حنكم عليه أنه  
 حاجة أصلية وأساسية. 

 توضيحها.  سبقبعة اليت  خمالفة هذا القول لشروط الزكاة األر  -
عدم تفريق بعض علماء األحناف بني املقتنيات الشخصية  -

 خر مستقبال .عن املدّ املاضية  
هذا فيه مدعاة لركود املال بسبب جتميعه يف حاجات خمتلفة  -

عند الناس، وتعطيله عن احلركة االستثمارية، وهلذا وجب فيه 
 .حق الزكاة للمستحقني

 ؟بالا ِف املال املدخر مستقمن حكم بوجوب الزكاة  .59
ا مجهور الفقهاء قدمي   افىت بوجوب إخراج الزكاة على املال املدخر
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 نهم:وحديثا، وم
 (  ٤١ - ٢/٤٠)الشيخ ابن تيمية.  الفتاوى الفقهية الكربى    -
 ( ١٧٤)ص:الشيخ ابن ابز وابن عثيمني.  فتاوى الزكاة    -
 (. ٢٦٩/ ٩)اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية.    -

صلية بلنسبة هل ُيتلف اِلكم ِف أموال اِلاجات األ .60
 فيها عن املتوق ع مستقبال؟للمصروف  

، وحال عليه احلول نعم، فاملال املرصد حلاجة إذا مل يُوضع فيها فعال  
وهو عند صاحبه فقد وجبت فيه الزكاة، أما إن كان املبلغ يستحق 
صرفه فعال، وننتظر صاحبه ليأخذه فيعّد ماال مرصودا  إلبراء ذمة، 

 يه.عن التملك، فال زكاة ف وهو مستحق الصرف وخارج

لو مات املالك قبل متام اِلول ولو أبايم، فهل جيب ِف مال  .61
 اإلرث الزكاة؟

ال زكاة فيه، وإمنا جتب الزكاة على الورثة يف أمواهلم بعد متام احلول   
 من موت مورثهم وفق شروط الزكاة
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 الفصل الثان
 

 أصول 
 ألموال الزكوية ا
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 معلومات عامة 

 ما املقصود من هذا الفصل؟ .62
النظر عن  املقصود به بيان األمور اليت تكون فيها الزكاة، بغضّ 

 املسّمى هلا.

 هل جاءت الشريعة بتحديد األصول الِت جتب فيها الزكاة؟ .63
 نعم، وهي واضحة يف القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

 ما األمور الِت جتب فيها الزكاة: .64
 ية:جتب الزكاة يف األمور اآلت

 / النقدان )الذهب، الفضة(.1
 الغنم(.  –البقر    –/ األنعام )اإلبل  2
 / عروض التجارة.3
 الزروع والثمار.  /4
 / املعادن وما خيرج من األرض )الركاز(. 5
 / املستغالت )اإلجارة(.6
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 املبحث األول: 
 زكاة النقدان/ 1

 )الذهب والفضة(

 ما معىن النقدان؟ .65
اإلسالمي على معدين الذهب يطلق النقدان أصالة يف الفقه 

 ا الثمنّية.متهفضة، وعلّ وال

 ما املقصود بعل ة الثمنية؟ .66
وحدة قياس ضابطة كاملقصود هبا كوهنا وسيلة معيارية اعتربها الناس  

 عند تبادل األعيان واملنافع بينهم. ةللقيم

 هل وصف )املال( يعِن النقود الورقية أو أمور أخرى؟ .67
 ن.للشراء والبيع وله قيمة ومثيطلق على كل ما يكون وسيلة  

 الناس؟هل يشمل النقدان كل وسيلة للتعامل بني   .68
من الناحية الفقهية هذا املصطلح يشمل مجيع العمالت النقدية 
واألمثان على اختالف امسائها وأشكاهلا وقيمها ومقاديرها وبالدها 

 وأماكن ادخارها.

 ما يصلح مثناا لألشياء؟ الزكاة ِف كل  دخلتهل   .69
 ا ُملكا َتم ا لصاحبه.كان مملوك    إذا  نعم،
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 من يوجب الزكاة فيه؟الذهب عند   ما النصاب ِف زكاة .70
نصاب الذهب عشرون مثقاال  ذهبا، أي بوزن مخسة ومثانون 

 غراما ، فما كان دون ذلك فال زكاة فيه.

 ما النصاب احملدد ِف الفضة لتجب فيها الزكاة؟ .71
ام ا وجبت عليه ر ج( 595)من ملك من الفضة اخلالصة ما يزن 

 . % ( 2.5)فيها الزكاة بنسبة  

ماذا يشرتط أيضا مع حتقق النصاب ِف الوزن من شروط  .72
 أخرى؟

يشرتط بعد بلوغ الذهب أو الفضة الوزن املقرر للزكاة، وجود 
 ، وان يكون حالال.ك له، مع مرور سنة هجريةالتملّ 

 كيف ميكن حساب زكاة الذهب أو الفضة؟ .73
 = الزكاة الواجبة 40 ÷هب= الناتج سعر الغرام × وزن الذ

هل املعترب ِف نصاب الزكاة لألموال اعتماد معيار الذهب أو  .74
 الفضة؟ 

األمر يف الرتجيح يرجع لنظر ويل األمر القائم على مصاحل األمة، 
وذلك طبقا ملقتضى املصلحة العامة اليت ترتجح عنده يف اجملتمع، 

 هب أو الفضة.الحظة ارتفاع سعر الذ، مواألحّظ للفقراء



31 
 

 

 ن فيه زكاة؟هل الذهب املعد  لالستعمال والتزي   .75
اختلفت أقوال الفقهاء يف هذا األمر، بني من يوجب إخراج الزكاة 

 فيها، وبني من ال يوجبه.

 ما دليل من ذهب لوجوب الزكاة ِف الذهب املعد  لالستعمال؟ .76
: أن امرأة أتت اص دليله ما ورد عن عبد هللا بن عمرو بن الع

ة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، لنيب ملسو هيلع هللا ىلص ومعها ابنا
فقال هلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )أتعطني زكاة هذا(؟ قالت: ال، قال: )أيسرك  
أن يسورك هللا هبما يوم القيامة سوارين من انر؟(. فخلعتهما 

العالمة الشيخ فألقتهما إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقالت: مها هلل ورسوله. وقال  
 رمحه هللا: إن إسناده صحيح.  عبد العزيز ابن ابز

 وما دليل من أفىت بعدم الوجوب فيه؟ .77
رأى أن هذا يُعّد من املقتنيات الشخصية مثل بقية احلاجيات 
األخرى ولو كانت ذات قيمة يف الشراء، وهو ما تفيت به هيئة  

حاليا، وأيضا بيت الزكاة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  
 الكوييت.

 ِف هذه القضية؟الراجح   ما القول .78
ان عدم الزكاة على الذهب والفضة املعدّ  -وهللا أعلم -الراجح 

 للزينة واالستعمال.



32 
 

 

 هل اِلكم بلزكاة للذهب األصفر ُيتلف عن الذهب األبيض؟  .79
ال خيتلف األبيض املتغري عن الذهب األصفر عن الذهب األصفر 

 ع األحكام الشرعية؛ يف الزكاة وغريها.يف مجي

 الذي لدى التجار حُيسب وفق ما سبق؟ لذهب هل ا  .80
يف  ما يكونال، ولكن تكون تزكيته ابلقيمة الشاملة للصناعة، و 
 املصاغ من األحجار الكرمية، ألنه من عروض التجارة.

 هل األحجار الكرمية مع الذهب فيها زكاة؟ .81
أي ال زكاة فيها، أما إن كانت معروضة نية،  إن كانت للزينة فهي من القُ 

 فتكون فيها الزكاة. ل جتاري أو من شخصد حمعن  للبيع

 هل األحجار الكرمية لوحدها ل زكاة فيها؟ .82
 نعم، ال زكاة فيها، إن كانت لالستعمال، ومل تكن للبيع.

 هل إخراج زكاة الذهب مقتصر على النساء دون الرجال؟ .83
ذهب ا بلغ النصاب، ومّرت عليه سنة  احلكم يشمل كل من امتلك  

رما عليه لبسه؛ لكن جتب فيه الزكاة بتحقق هجرية، ولو كان حمُ 
 ق قول من يرى وجوب الزكاة فيه.شروطه، وف

 ما الذهب الواجب فيه الزكاة؟ .84
 الذهب املوجود على شكل سبائك، أو املعّد للبيع والتجارة.
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 املبحث الثان:

 زك  اة امل   ال 

 ماذا تعِن كلمة )أموال( ِف اللغة؟  .85
كه يرغب الناس يف اقتنائه وامتال املال عند العرب: يشمل كل ما 

شياء، فاإلبل مال، والبقر مال، والغنم مال، والعقار مال، من األ
والنخيل مال، والذهب والفضة مال، غري أن أهل البادية، أكثر ما 

ثر ما يطلقونه على يطلقون املال على األنعام، وأهل احَلَضر أك
 الذهب والفضة.
من الذهب والفضة، مث   ل: ما مُيلَّكاملال يف األص"قال ابن األثري:  

 ."أطلق على كل ما يُقتىن ومُيلَّك من األعيان 

 هل األموال كانت معلومة ِف العهد النبوي؟ .86
نعم، كان العرب يتعاملون ابلنقدين، الذهب يف صورة )داننري(، 

اهم( قبل البعثة، وكانت النقود الذهبية والفضة يف صورة )در 
الروم، والنقود الفضية )الدراهم(  ب من بالد  يف األغل  يت)الداننري( أت

أتتيهم من الفرس، وكانت هذه الدراهم خمتلفة األوزان، وهلذا مل 
؛ كأهنا قطع  ا، بل وزان  يكن أهل مكة يف اجلاهلية يتعاملون هبا عد 

م أوزان اصطلحوا عليها فيما أو سبائك غري مضروبة، وكانت هل
، واألوقية: وهي ر أوقيةاثنا عش( 12)بينهم، ومنها الرطل وهو 
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والنواة:    -نصف األوقية-أربعون درمه ا، والنش: وهو عشرون درمه ا  
 وهي مخسة دراهم، وقد أقّر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أهل مكة على ذلك كله.

األموال وُت فرض زكاة األموال يف الدراهم والداننري، فأصبحت من  
 الزكوية.

 ما اِلكمة من إجياب الزكاة ِف النقود؟ .87
يف اجملتمع،  اتداوهلو  تهاحرك استمراراملال لشريعة يف من مقاصد ا

فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولوهنا، وأما اكتنازها وحبسها فإنه 
يؤدي إىل كسادها وعدم دوراهنا، ومن مث انتشار البطالة، وركود 

 كة االقتصادية بصفة عامة.األسواق، وانكماش احلر 
ل هلا عن حركتها االستثمارية، ومن هنا كان اجملّمع للمال مبثابة املعطّ 

 اة عليه. فجاءت الزك

 ما مقدار الواجب ِف زكاة النقود؟ .88
 الذهب أو الفضة.وزن  ُت معادلة قيمة النقود الورقية أو املعدنية ب

 النصاب ِف املال إلخراج الزكاة، وفق الذهب؟  معرفةكيف ميكن   .89
 جرام ذهب.   (85)، مبا يعادل  يايُنظر ابتداء إىل سعر الذهب سوق

( جرام الذهب يف وقت الزكاة 85فعلى سبيل املثال لو كان وزن )
دينار، فمن كان عنده هذا املبلغ وأكثر، وحتققت  (500)يعادل 

 إخراج الزكاة.فيه شروط إخراج الزكاة األخرى وجب عليه  
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 هل ميكن احتساب الزكاة مبا يعادل الفضة؟ .90
اع سعر ا مع ارتفك به، خصوص  تمسّ ننعم، فما كان أحّظ للفقراء 

 ، وتقرير هذا عند ويل األمر.الذهب، واخنفاض سعر جرام الفضة

 ما توجيه الرأي الشرعي للقول السابق؟ .91
ذهب طائفة من الفقهاء بعد اتفاقهم إبثبات النصابني )الذهب 
والفضة( أن يكون املعترب عندهم منهما يف تقومي النقد الورقي هو 

 1األحّظ للفقري، وهو األقل نصااب.

 صاب األقل؟نصاب مع مسألة النكيف ميكن معرفة ال .92
حنسب مثن نصاب الذهب، ومثن نصاب الفضة، مث أنخذ ابلنصاب 

 األقل، وخنرج زكاته من الورق النقدي.

 كيف ميكن احتساب زكاة املال؟ .93
يقّسم املبلغ املدخر على أربعني، والناتج هو الزكاة، مثاله: رجل 

 ميلك ثالثة آالف دينار:
 دينار.  (75):  الزكاة     أي  = 40÷  3000

 هل جتب الزكاة ِف األوراق النقدية اإللكرتونية املعاصرة؟ .94
 ة الثمنّية.نعم، إن أخذت مكان العملة الورقية املعاصرة، لوجود علّ 

 
 ( 8/335جملة جممع الفقه )و ( 257/ 9فتاوى اللجنة الدائمة ابلسعودية ) - 1
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 شهري عليه زكاة؟هل الراتب ال .95
إذا كان الشخص ميتلك املال شيئا  فشيئا ؛ مثل الرواتب الشهرية فال 

عليها احلول، أما إذا كان ينفق  ولزكاة فيها حىت تبلغ النصاب وحيُ 
زكاة يف هذه األموال، ألهنا تنفق، وال   راتبه كل شهر بشهره، فإنه ال

 مير عليها احلول كامال.

فهل  ،(رواتب متأخرة مثال  الدولة )من له مستحقات مالية لدى  .96
 عليها زكاة؟

ك ال زكاة فيها، لفقد شرط مهم يف وجوب إخراج الزكاة وهو عدم التملّ 
 ، وعدم مرور سنة هجرية.ضىفيما مهلا  

هل املال املدخر عند البنك على شكل وديعة تدر  رحباا سنواي..  .97
 فيه زكاة؟

نعم فيه زكاة، ولكن السؤال هو: على من جتب، هل على املودع 
 أم على من بيده املال؟

 ؟زكاة الوديعة  إخراج  على من جيب .98
ملك التصرف يف استثمار املال  ألنهنك، البزكاة الوديعة جتب 

 .عنده  املودع

 إخراج البنك لزكاة الوديعة؟وجوب  ما تعليل   .99
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 األسباب كثرية، منها:
 رف.نون والعُ اشخصية اعتبارية، هلا أهلية ابلقالبنك / 1
 على الوديعة.الكاملة يد التصرف واالستعمال  لهالبنك / 2
 ، متاجرة أو زراعة وغريمها.االستثمارالبنك أعلم حبركة املال يف  /3
 مالك الوديعة مقيدة من التصرف يف املال. يدُ  /4
 .تهي السبب املدخر ألجلههذا املال ال ميكن التصرف به إىل أن ين/ 5
 لو أراد مالك الوديعة أخذ الوديعة فسيحرمه البنك من الربح. /6
من الوديعة، ويكون صاحب   الكبري  بحر أن يظفر البنك ابلر ال يتصوّ   /7

 عليه خسارة بسبب الزكاة.و  ،له الربح اهلزيلالوديعة 
ال سبب شرعي جيعل استثمارية وأموال مودعة، و  أسهميف البنك  /8

المها هم االستثمارية، وال خيرج زكاة الوديعة وكالبنك خيرج زكاة األس
 يتحركان يف وعاء استثماري مشرتك.

 كيف تكون زكاة األربح املستفادة من الوديعة؟   .100
اإلنسان  كون هلا زكاة لوحدها بعد قبضتالوديعة،  اشئة عناألرابح الن

 عليها. كامل  ومرور حول هلا

من تي سر له جتميع شيء من راتبه مع أموال أخرى، فكيف    .101
 ُيرج الزكاة؟

ر عليه هذا ذا تعذّ إعليه ابتداء معرفة وقت زكاة كل مال على حدة، ف



38 
 

 

زكاة على مجيع ما اليف السنة اهلجرية إلخراج  احمدد  ايوموضع فعليه 
 .ابلنسبة ملا مل يتم حوله جلةزكاة معال وتكون، ميلك من مال

 هل اِلساب اجلاري فيه زكاة؟ .102
ملكا  املال وتكون على العميل مالك احلساب، ألنه ميلكنعم، 

 .الزكاة األخرىشروط  بقية  َتما، مع مراعاة حتقق  
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 املبحث الثالث
 زكاة األسهم 

 ما املراد بألسهم؟ .103
وميثل السهم    هي احلصة اليت ميلكها الشريك يف الشركات املسامهة،

 جزءا من رأس مال الشركة.

 ما أنواع األسهم الِت فيها الزكاة؟ .104
 ممكن تقسيم األسهم إىل قسمني:

لالستفادة من   اإلنسان   تملكهاياألسهم اليت  وهي    املضاربة:أسهم  
 .بورصةالمثل ما يتم تداوله يف    قصري،يف األجل الالربح  

 األجل منها يفللربح صاحبها  اليت يسعىوهي : أسهم الستثمار
 .طويلال

 ؟ِف السوق لستثمارياما الفرق بني السهم للمضاربة عن   .105
سوقية   املضاريب له قيمةالفروق كثرية ولعل من أبرزها أن السهم 

فيشرتيها صاحبها دها العرض والطلب يف بورصتها،  ومضاربيه حيدّ 
 هبدف توليد الربح من إعادة بيعها بسعر أعلى. 

اليت يشرتيها صاحبها هبدف االحتفاظ ي فه ةبينما االستثماري
ابلسهم يف األجل الطويل )أكثر من سنة( ويكون مصدر الربح 

 .يف هناية السنة املالية  التشغيلية  الشركةهو نتائج أعمال  
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 ما يتعلق بزكاة األسهم؟فيهل هناك من قاعدة نضعها    .106
 نعم، هناك القاعدة الفقهية: )زكاة األسهم تتبع امللك التام(.

 ما يتعلق أبسهم املضاربة: :أول

 ؟ة للمضاربةاملعد    كيف تتم إخراج زكاة هذه األسهم   .107
يوم  ماليت تصل فيه قيمة السهالسوقية جتب زكاهتا وفق القيمة 

 حوالن احلول.

ا أو خسارة له أتثري إبخراج الزكاة أو ارتفاعا  مهل قيمة السه   .108
 عدمها؟
اربة، ضإن كان للمبقضية إخراج زكاة السهم    مقيمة السهلال عالقة  

سواء ارتفع سعره عن قيمة الشراء أم اخنفض، فالعربة ابلقيمة 
 سوقية للسهم يوم وجوب الزكاة.ال

 ؟ِف وجوب الزكاة ما أساس اِلكم السابق على سهم املضاربة   .109
أسهم املضاربة من تطبيقات عروض التجارة يف أن ا على أتسيس  

 األسواق املالية املعاصرة.

 لى من؟املضاربة جتب ع  إخراج زكاة أسهم   .110
 .جتب على مالك السهم، أي من يتاجر به
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وليس   ،الزكاة على من يتاجر هبذه األسهمإخراج  ة إجياب  ما عل     .111
 على الشركة؟

قصد املتاجرة هبذه  )السهم املضاريب( ة هذا أن مالك األسهمعلّ 
األسهم، وسعى للربح من إعادة البيع يف األجل القصري، وهذا يدل 

يف الزكاة،  أن سلوكه يتطابق مع عروض املتاجرة بوضوح على
 .ملكا َتم ا كاهتا ألنه ميلك التصرف فيهاوابلتايل جتب عليه ز 

 كيف خنرج زكاة أسهم مضاربة بلبورصة؟   .112
 2.5ينظر إىل سعر يوم األقفال، مث يقّسم املبلغ على أربعني أو )

يلة  ٪(، مع مراعاة شروط إخراج الزكاة فيما سبق، أو يتبع العم
 احلسابية اآلتية:

 ما مثال هذه العملية؟   .113
سهم بغرض املتاجرة هبا بيع ا وشراء    (5000): شخص لديه  مثاهلا

(  2))املضاربة( ويف يوم وجوب الزكاة كان سعر السهم يف السوق  
 دينار، فحساب الزكاة: 

 %2.5  ÷يف السوق يوم وجوب الزكاة  عدد األسهم × سعر السهم    
 )قيمة الزكاة( ينارد  250% =  2.5ر ÷ دينا 2سهم ×  5000

ا خلسارته فيها، وهي للمضاربة، مع أسهماا عنده نظرا من أبقى    .114
 نيته ببيعها إذا ارتفعت األسعار، فكيف يزكي هذه األسهم؟
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عليه أن يتعامل مع هذه األسهم كأهنا اسهما  استثمارية، وإذا ابعها 
 الن احلول.يزكيها عند بيعها زكاة سنة واحدة، وال ينتظر حو 

 ملتزمة أبحكام الشريعة؟ما العمل مع أسهم شركة غري    .115
جيب ابتداء عدم التعامل مع الشركة القائمة على تعامالت ربوية 

  2.5)واإلجتار ابحلرام، والزكاة الواجبة على أسهم هذه الشركات هي  
 من القيمة الدفرتية.%( 

 ماذا نفعل مع املال املستفاد من عملية حمرمة؟   .116
إبنفاقه يف وجوه اخلري، ما ص مما زاد عن رأس املال، لتخلّ جيب ا

 عدا بناء املساجد وطباعة املصحف.

، ومر  عليها حول كامل، للمضاربة لو اشرتى املسلم أسهما   .117
وذلك يكون يف السنة   -قبل صدور امليزانية األوىل للشركة 

 فيكف ُُيرج زكاهتا؟  -األوىل بعد االكتتاب
 100) االكتتابمة االمسية، وهي قيمة تكون القيمة حبسب القي

 ، وجيب على الشركة إخراج الزكاة.فلس(

إن مل يكن للشركة تواجد ِف البورصة، أو قيمة سوقية لألسهم،    .118
وحال عليها اِلول بعد صدور ميزانيتها األوىل، فيكف ُيرج 

 زكاهتا؟
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، ألنه ال ميلك التصرف هبذا املال ى مالك السهمال زكاة عل
ك على شكل أسهم، لوجود فقد لشرط وجوب الزكاة وهو التملّ 

 ، وجيب على الشركة إخراج الزكاة.للمال

بعد صدور ثالث ميزانيات ومل تدرج ِف إذا حال عليها اِلول  .119
 البورصة، لكن مت تداول األسهم، كيف تكون الزكاة؟

أن ُت تداول األسهم يف السوق املوازي )سوق اجلت( فتكون وفق  
ر عليه هذا فيزكيها  نية املالك، للمضاربة أو لالستثمار، وأن تعذّ 

 مة االكتتاب.وفق القيمة الدفرتية، أو بقي

عن إخراج الزكاة ِف األسهم اخلاسرة..فهل بعض الناس ميتنع  .120
 هذا صحيح؟

غري صحيح، فال أثر لربح الشركة وخسارهتا يف وجوب الزكاة سواء  
كانت األسهم استثمارية، وكان للشركة موجودات زكوية تزيد 

،  سهماألكي ز تأن  شركةالنه جيب على إعلى مطلوابهتا املتداولة ف
إنه يزكيها بقيمتها السوقية  من ملك أسهما بنية املتاجرة ف  وكذلك

 ا أو راحبا.بقطع النظر عن كونه خاسر  

لو كانت األسهم مرهونة لدى البنك لسنوات، فهل جتب فيها   .121
 الزكاة؟

 .سهمذه األوهو التملك هل  فيه  ال جتب، لفقد شرط وجوب
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 ما يتعلق بألسهم الستثمارية: :اثنيا

 ؟ريكيف نفهم طبيعة السهم الستثما .122
االستثماري يعترب من احلصص التابعة لتشغيل الشركة يف السهم 

ة الشائعة واقعها الفعلي، وابلتايل فإن السهم هنا أيخذ حكم احلصّ 
 .يف الشركة

 هل يعترب مالك السهم الستثماري شريكا للشركة؟ .123
، ألن السهم االستثماري أيخذ حكم احلصة الشائعة يف نعم

 الشركة.

الستثمارية يعترب من امللكية التامة الكاملة م  ك لألسههل التمل     .124
 ؟بيد صاحبها  أو الناقصة

بيد الشركة اليت الفعلي ف من امللكية الناقصة، ألن التصرّ تعترب 
ل ملالك السهم االستثماري على هي كيان اعتباري، وال تدخّ 

 حركة هذا السهم.

 خراجها؟إب  يقومزكاة األسهم الستثمارية من     .125
 ،بيد من اشرتاه  ةوغري َتمّ   ة على هذا السهم انقصةلكياملا ألن  نظر  

بيد الشركة، هو    الفعلي  ، والتصرف الكاملأي مالكي هذه االسهم
  .متعينة على الشركة  ة السهمفزكا
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 ما الدليل الواقعي على ما سبق تقريره؟   .126
ى )القيمة الدفرتية(  أن املستثمر يستهدف ويتحرَّ  ه الواقعيدليل

ا يتحقق مبللشركة، و  يتشغيلي الفعلا الواقع الواليت يصنعهللسهم 
 يف هناية السنة من ربح أو خسارة.

 هل هناك من قاعدة فقهية ميكن أتصيلها ِف هذا اجلانب؟   .127
 ال على الشركاء(.  ،نعم، وهي: )زكاة الشركات جتب عليها

 لو مل حتتسب الشركة مقدار زكاهتا، ماذا يفعل مالك األسهم؟   .128
جهاز حماسيب له فقه شرعي، ليعرف د اإجيواجب على الشركة 

بعدها حساب الزكاة حسااب صحيحا، وليس وفق النظرة احملاسبية  
 أو وفق نظام الضرائب.  ،العامة فقط

األسهم الِت تُعطى كمنح على األسهم  كيف النظر إىل   .129
 ؟من جهة الزكاةالستثمارية 

هلا؛ الشركة ابسم مالك    هي ربح ألشخاص، لكنها تُعاد إىل رأمسال
سهم استثمارية جديدة، وملك أصحاهبا هلا انقص كأهنا توليد أل

 طوال السنة، فتعامل كزكاة األسهم االستثمارية، أي على الشركة.  

لالستثمار، كيف  صاحبها ا للمضاربة مث قلبهامن ميتلك أسهما  .130
 تكون زكاهتا؟
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ه الزكاة وفق تنتقل النية من التجارة إىل االستثمار، وجتب علي
احلول ينقطع مبجرد تغيري النية فيستأنف   ثمار، مع مالحظة أن االست

 جديدا. لالستثمار حوال  

 للمضاربة، كيف تكون زكاهتا؟  تمث قلب  ية،استثمار أسهم     .131
تكون أسهمه وفق عروض التجارة، فيزكيها عند حوالن احلول 

 تغيري النية.بقيمتها السوقية مع مالحظة انقطاع احلول مبجرد  

 رى من الشركات تتعلق هبا الزكاة؟أنواع أخهل هناك     .132
نعم، فهناك نوع من الشركات ال يتم إشهاره ابلعلن، أو ما يقال 

أو   ، ويقصد هبا صناديق استثمارية)الشركات اخلفية(مبصطلح  عنه  
 .عقود مضاربة
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 املبحث الرابع:
 السندات 

 ما املقصود بلسندات؟ .133
تصدرها الدولة أو الشركات السندات مجع سند، وهي صكوك 

مبوجب تلك السندات حلاملها   ل قرضا عليها، وتلتزم بسدادهامتث
 يف تواريخ حمددة وبفائدة اثبتة.

 هل السندات تشابه األسهم؟ .134
السندات تتفق مع األسهم يف أمور، مثل التساوي ابلقيمة، وقبوهلا 

 للتداول، وعدم قبوهلا للتجزئة. 

 سهم؟مباذا ختتلف السندات عن األ .135
ترب صاحبها دائن ا  ديْنا على الشركة، ويع  ختتلف يف أن السند ميثل

، َبالف السهم، فيمثل حصة من رأس املال، ويعترب صاحبه اهل
ا، والسند يستلزم فائدة اثبتة حلامله، َبالف السهم فحامله شريك  

معّرض للربح واخلسارة، والسند تستويف قيمته عند انتهاء مدته 
 مت الشركة قائمة.احملددة، َبالف السهم فال تسرتد قيمته ما دا

 ما حكم إصدار السندات؟ .136
 حيُرم شرع ا إصدارها؛ لكوهنا قروض ا بفائدة ربوية.
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 ما وجه حترمي تداول السندات؟ .137
 .ح منهاوالرتبّ ن  و ألنه من قبيل بيع الدي

 ما حكم زكاة السندات؟ .138
 ني شرط فقدالواجبة يف إخراج الزكاة نرى حينما نتذكر الشروط 

 ا:ومه  نيمهم
  .التملك للمال -أ
 .تهاابحة التعامل هبذا املال حلرم -ب

 وعلى هذا فال زكاة فيها.  
أما حكم العائد الربوي من السند، فالراجح عدم وجوب الزكاة 

 يف الفوائد الربوية، بل جيب التخلص منها يف مصارف خريية. 
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 املبحث اخلامس: 
 الصناديق الستثمارية 

 ارية؟ما املقصود بلصناديق الستثم  .139
يف جمال إدارة األصول،  وخبرية، وعاء مايل تكّونه مؤسسة مالية
مث توجيهها لالستثمار يف جماالت بقصد جتميع مدخرات الفرد، 

خمتلفة، حتقق للمستثمرين فيها عائد ا جمزاي، وضمن مستوايت 
 معقولة من املخاطرة عن طريق االستفادة من مزااي التنويع.

 نظر ِف املال الستثماري إلخراج الزكاة؟ال  كيف .140
واجب على من بيده التصّرف الكامل على املال إخراج الزكاة، 

، إمنا هو متوجه على هوعلى هذا فمالك املال ال زكاة عليهم في
كشخصية  ارة عند البنك، ولرمبا تكون اإلدالصندوق مدير

 .اعتبارية
 كيف يتم احتساب الزكاة فيها؟  .141

 الني.ناديق من إحدى حال ختلو تلك الص
: أن تكون استثماراهتا يف شراء العقارات وأتجريها، فالزكاة األوىل

ة من اإلجيارات إن استلمها مالكها احلقيقي جتب يف الغلّ 
 وبقيت بيده ملدة سنة.

إن كانت يف شراء العقارات وبيعها، فالزكاة جتب يف كامل   الثانية:
 قيمة العقارات عند حوالن احلول. 
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 السادس:  بحثامل

 مكافأة هناية اخلدمة والراتب التقاعدي 

 ما املراد مبكافأة هناية اخلدمة؟ .142
هي حٌق مايل مقطوع يستحقه العامل على رب العمل عند انتهاء 

 القوانني إذا توافرت الشروط احملددة فيها.خدمته، مبقتضى  

 ما املقصود مبكافأة التقاعد؟ .143
ملؤسسات املختصة إىل هي مبلغ مايل مقطوع تؤديه الدولة أو ا 

املشمول بقانون التأمينات االجتماعية، إذا مل تتوافر   املوظف أو العامل
 مجيع املطلوبة الستحقاق الراتب التقاعدي.

 لتقاعدي؟ما هو املقصود بلراتب ا .144
مبلغ مايل يستحقه شهراي  املوظف، أو العامل على الدولة أو 

القوانني واألنظمة،   املؤسسة املختصة بعد انتهاء خدمته، مبقتضى
 إذا توافرت الشروط احملددة فيها.

 كيف خُنرج زكاة هذه األموال؟ .145
االستحقاقات السابقة ال جتب فيها الزكاة طيلة مدة اخلدمة؛ لعدم 

 امللك التام الذي يشرتط لوجوب الزكاة.حتقق  
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 هل نؤدي الزكاة فيها بعد الستالم؟ .146
ا ، عليه أن يزكي ما ها َتمّ عليملكه  وأصبح تقاعدإذا تسلمها امل

هذا املال املستفاد إىل ما عنده من  قبضه منها زكاة املال، ويضمّ 
، وله أن النصاب ومرور احلول عليهامقدار أموال من حيث 

 ماله األصلي.يقصد هلا حوال  مستقال عن  

مستحقات مالية لدى الدولة )رواتب متأخرة من كانت له  .147
 مثال( فهل فيها الزكاة؟

 .، وعدم مرور سنة هجريةال، لعدم توفر شرط التمّلك هلا
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 ث السابع:بحامل
 زكاة األنعام / 2

 ما األنعام الواجب إخراج الزكاة فيها؟ .148
 .والضأن  اإلبل، والبقر وتشمل اجلاموس، والغنم وتشمل املاعز

 توافرها بألنعام إلخراج زكاهتا؟ما الشروط الواجب   .149
 /أن تكون سائمة. 1
 / أن تبلغ النصاب.2
 / أن حيول عليها احلول.3

 ما معىن )سائمة(؟ .150
  .: الراعيةالسائمة يف اللغة

وشرع ا: هي املكتفية ابلرعي املباح يف أكثر العام، لقصد الدّر 
مبفهومه والنسل والزايدة والسمن، ووصف اإلبل ابلسائمة يدل 

 1على أن املعلوفة ال زكاة فيها.

 ماذا يقابل السائمة؟ .151
 يقابلها املعلوفة، وهي اليت يتكّلف صاحبها علفها من ماله.

 

ذهب بعض العلماء إىل أن املعلوفة جتب فيها الزكاة، وهبذا أخذت الندوة الثانية    -  1
 . شرة لقضااي الزكاة املعاصرة، واهليئة الشرعية لبيت الزكاة.. الكويتع
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 حمددة؟  هل يشرتط ِف السوم مدة .152
الشرط: أن يكون سومها ورعيها يف أكثر العام ال يف مجيع أايمه، 

أايم   ألن لألكثر حكم الكل، وال ختلو سائمة أن تُعلف يف بعض
السنة، لعدم الكأل أو لقلته، أو ألي ظرف طارئ، وال يعترب 

 السوم إال إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزايدة. 

 ن تكون األنعام سائمة؟ما الدليل على اشرتاط أ .153
دليل هذا الشرط ما جاء عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده 

 كل قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )يف كل إبل سائمة يف
 رواه أمحد وأبو داود.أربعني ابنة لبون(.   

 ما اِلكمة ِف اشرتاط السوم؟ .154
الزكاة إمنا وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه، وهو الزائد، 

َعْفَو{  ال تعاىل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: }َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنف ُقوَن ُقل  الْ كما ق
وذلك فيما قـَلَّت مؤونته وكثر مناؤه. وهذا ال يتفق إال ( 219)البقرة:

إخراج  يف السائمة، أما املعلوفة فتكثر مؤونتها ويشّق على النفوس  
 زكاهتا.

 هل يشرتط السوم ِف الغنم؟ .155
: )ويف صدقة الغنم يف يث أنس  نعم، ويؤيده ما جاء من حد 

 رواه البخاري سائمتها إذا كانت أربعني منها شاة(.  
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 هل ِف أولد األنعام حول  جديد؟ .156
 أوالد األنعام ُتضم إىل أمهاهتا وتتبعها يف احلول.

.. فكيف ، مث عاد بشراءلو زال امللك عن املاشية ببيع أو شراء .157
 يكون اِلول للزكاة؟

 ب من الزكاة استأنف حوال  يس بقصد التهرّ ا األمر لإن وقع هذ 
 ا النقطاع احلول األول.جديد  

 لو كانت األنعام ِلاجة الستخدام اليومي، فهل فيها زكاة؟ .158
ليس فيها زكاة، مثل لو أسامها ليحمل عليها، أو لريكبها، أو 

مها هو وأضيافه، ألهنا ُصرفت عن جهة النماء إىل جهة ليأكل حل
 صي.االنتفاع الشخ

 أول: زكاة اإلبل:

 ما بداية نصاب الزكاة ِف اإلبل؟ .159
بداية النصاب لإلبل هو: مخس، فليس فيما دوهنا زكاة واجبة، 

 اإلبل دفعه.   مالكإال أن يشاء  

 ما توضيح النصاب ِف اإلبل؟ .160
 نصاب اإلبل هي كاآليت:

 



55 
 

 

 اإلبل

 الشرح  الزكاة  إىل  - من 

  ال شيء  1-4

  شاة واحدة      9ذ  5

  شاَتن  14 -10

  شياه  3 19 -15

  شياه  4 24 -20

 
 بنت خماض      35 -25

أنثى اإلبل اليت أمتت سنة ودخلت يف  
الثانية، مسيت بذلك ألن أمها حلقت  

 ابملخاض 

 بنت لبون        45 -36
أنثى اإلبل اليت أمتت سنتني ودخلت  
يف الثالثة، مسيت بذلك ألن أمها  

 وضعت غريها وصارت ذات لَب. 

46- 60 
    

 حّقة 
سنني أنثى اإلبل اليت ُت هلا ثالث 

ودخلت الرابعة، ومسيت حقة ألهنا  
 استحقت أن يطرقها الفحل 
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أنثى اإلبل اليت أمتت أربع سنني  جذعة واحدة  75 -61
 ودخلت اخلامسة. 

  بنتا لبون  90 -76

  حقتان  120 -91

121- 
  بنات لبون  3   129

130- 
139     

حقة+بنتا  
  لبون 

140- 
149 

حقتان +  
  بنت لبون. 

150- 
  حقاق  3   159

160- 
  بنات لبون  4   169

170- 
179 

بنات لبون   3
+  حقة  
 واحدة.
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180- 
189 

بنت البون+  
  حقتان 

190- 
199   

حقاق +    3
بنت لبون  

 واحدة
 

200- 
209 

 حقاق أو   4
  بنات لبون  5

ريضة وهكذا: ما دون العشر عفو، فإذا كملت عشر ا انتقلت الف
احلقاق وبنات اللبون على أساس ما ذكرانه أن يف كل ما بني 

 : بنت لبون.40: حقة، ويف كل  50

ملاذا أوجب الشارع اِلكيم فيما دون مخس وعشرين من  .161
اإلبل، زكاة من الغنم، ل من اإلبل، مع أن املتبع أن يوجب 

 ِف كل مال من جنسه جزءاا منه؟ 
ض الواجب من غريها رعاية نظر ا لقلة اإلبل عند صاحبها، ففر 

: الفقري والغين؛ فإن مخس ا من اإلبل مال عظيم، ففي للجانبني
إخالئه عن الواجب إضرار ابلفقراء، ويف إجياب الواحدة منه 
إجحاف أبرابب األموال، وكذلك يف إجياب بعض واحدة، ملا يف 

 الشركة من ضرر أيض ا على صاحب املال.
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 اثنيا: الزكاة ِف البقر: 
 البقر؟صاب  ما ن .162

 النصاب ثالثون بقرة، وليس فيما دون ثالثني زكاة.

 ؟ما توضيح النصاب ِف البقر .163
 نصاب البقر كاآليت:

 

 البقر

 الشرح الزكاة إىل -من 

  ال شيء  29 -1

ما ُت له سنة وطعن يف الثانية، مسي   تّبيع  39 -30
 بذلك ألنه يتبع أمه. 

  مسنة   59 -40

  تّبيعان   69 -60

  مسنة وتبيع  79 -70

  مسنتان  89 -80

  ثالثة أتبعة  99 -90
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100- 
  مسنة وتبيعان  109

110- 
  مسنتان وتبيع 119

120- 
129 

ثالث مسنات  
  أو أربعة أتبعة 

 ما العمل لو زاد العدد أكثر مما سبق؟ .164
 مسنة.  :تّبيع أو تّبيعة، ويف كل أربعني  :يف كل ثالثنييكون 
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 اثلثا: الزكاة ِف الغنم: 
 نصاب الغنم؟  ام .165

 ابإلمجاع.يبتدئ من أربعني شاة، وليس فيما دوهنا زكاة  

 ما تفصيل األنصبة ِف زكاة الغنم؟ .166
 : يتكاآلتفصيل األنصبة يف زكاة الغنم هي  

 
 الغنم

 الشرح الزكاة إىل -من 

  ال شيء فيها     39- 1

  شاة واحدة 120 - 40

  شاَتن    200 - 121

  ثالث شياه    399 - 201

  أربع شياه      499 - 400

  مخس شياه 599 - 500

 وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة: شاة واحدة.
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 ؟أنالضما هو السن  املعترب ِف   .167
يُؤخذ من املعز الثين، ومن الضأن اجلذع، واجلذعة ما استكملت 
سنة ودخلت يف الثانية، والثنية: ما استكملت سنتني ودخلت يف 

 الثالثة.

 واجب خمففاا ِف الغنم كثرياا؟كان الملاذا   .168
قيل إن الغنم إذا كثرت؛ سواء أكانت ضأان  أم معز ا وجدان فيها الصغار 
بكثرة، ألهنا تلد يف العام أكثر من مرة، وهذه الصغار حُتسب على 

 -بصفة خاصة -أرابب املال، وال تقبل منهم، وهلذا استحقت الغنم 
 هذا التخفيف والتيسري.

ب مراعاهتا فيما ُيرجه صاحب األنعام عن لِت جيصفات اما ال .169
 زكاته؟

-: ال تكون مريضة وال كسرية، وال هرمة السالمة من العيوب
، وال عجفاء معيبة أبي -وهي الكبرية اليت سقطت أسناهنا

 عيب ينقص من منفعتها وقيمتها.
: وهذه جيب مراعاهتا يف الواجب مع اإلبل من جنسها األنوثة

ض، وبنت اللبون واحلقة واجلذعة، املخا من بنتاتفاق ا، 
وال جيوز الذكر، إال ما صرح به احلديث من جواز أخذ ابن 

 اللبون مكان بنت املخاض.
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ووجب التقيد به، ألن أخذ ما دوهنا إضرار ابلفقراء وأخذ   السن:
 ما فوقها إجحاف أبرابب األموال. 

 ما املقصود بخلُلطة ِف األنعام؟ .170
 اعة كماٍل واحد.و اجلمجلني أهو جعل مال الر 

 ما البيان النبوي ِف مسألة اخللطة بني األنعام؟ .171
قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما  

ال يفرق بني جمتمع، وال : )، وقوله أخرجه البخاريابلسوية(. 
 رواه البخاري جيمع بني مفرتق خشية الصدقة(.  

 مىت تكون اخللطة مستوجبة للزكاة فيها؟ .172
نعم ويف تكون اخللطة مستوجبة للزكاة فيها إن كانت يف خلطة األ

  يف األنعام بشرط  ، وهيالفقهاء  قوالأكل األموال على الراجح من  
رعى واملشرب واحمللب، والفحل، والراعي، يعني يف املاختالط القط

 فإذا مضى احلول على هذه اخللطة وجبت فيهم الزكاة.

 ما املثال الذي يفعله بعض الناس بلتحايل ِف اخللطة؟ .173
ابتداء ال جيوز التحايل يف اخللطة لدفع الزكاة أو لتقليل النصاب 

ل ، وكان لألو ل يف اخللطةومثال ذلك لو اشرتك ثالثة رجـا ،فيها
شاة، فلو خلطنا ( 40)شاة، وللثالث  (40)شاة، وللثانـي ( 40)



63 
 

 

األنعام مع بعضها لوجب فيها مجيعا شاة واحدة. ولو فرقنا على 
 كل رجل زكاة ألخذان منهم ثالث شياة.

 كيف نتعامل مع األنعام املعد ة للتجارة؟ .174
ا ابلقيمة يتعامل معها معاملة عروض التجارة، وحتسب زكاهت

 .، وقيل ابألحظ للفقراءبعدد الرؤوس اململوكة  ، وقيل()نصاب املال

 من لديه مزرعة للنعام أو الغزلن، هل عليه فيهما زكاة؟ .175
 ليس فيها زكاة، إال إذا كانت من عروض التجارة.
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 املبحث الثامن:
 عروض التجارة / 3

 ما املقصود بُعروض التجارة؟ .176
سيارات،  هو ما أعّد للتكسب من عقار، أو أاثث، أو ماشية، أو  

 جب فيها الزكاة.شة، وغريها، فتأو أقم

 كيف ميكن حساب الزكاة ِف عروض التجارة؟ .177
هو ربع عشر قيمتها عند متام احلول، فإذا ُت احلول وجب هتا زكا

 على التاجر أن يقّوم ما عنده من العروض وخيرج ربع عشر قيمتها.  

 الشراء؟ ا عن سعرها وقت  ما العمل لو كان مثن البضاعة خمتلفا  .178
مثال ، وكانت تساوي عند متام احلول   ة أبلف دينارمن اشرتى سلع

ألفني وجبت عليه زكاة ألفني، وإذا كانت التساوي عند احلول إال 
مخسمائة مل جيب عليه إال زكاة مخسمائة، وإذا كان ال يدري هل 
تزيد عن مثنها األول أو تنقص فإنه يعترب الثمن األول؛ وذلك ألن 

 فيه إىل اليقني. نرجع  فيه    وكشكملالنقص مشكوك فيهما، و الزايدة وا

 فما العمل؟ ،لو نفذ املال قبل متام اِلول .179
لو نفذ املال قبل متام احللول بنفقة أو تلف أو نقص عن النصاب 

 فال زكاة فيه.
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 من أشرتى أرضاا مث عرضها للبيع، هل جتب فيها الزكاة؟ .180
 نعم، ويبدأ احلول من يوم عرضها للبيع.

 هل فيها زكاة؟املة،  ، ومرت عليها سنة كضاامن أشرتى أر  .181
، وميكن ليس عليها زكاة حىت تتحقق فيها النية اجلازمة للبيع 

 م ال؟أ للبيع رض، هل معروضة األبسلوك    على النية  االستدالل

 عمارة معد ة لإلجيار..كيف خنرج الزكاة فيها؟ .182
خترج الزكاة من مال األجرة )الغلة( إن بلغ النصاب ومرت عليها 

 مة العمارة(.الزكاة يف األصل )قي  سنة هجرية كاملة، وال جتب

مث بعد مثانية أشهر    ،لو ادخر إنسان من مال األجرة مبلغاا كبرياا .183
 اشرتى عمارة مثال، فهل عليه زكاة؟

 ن احلول.، لعدم حوالال زكاة عليه

 هل األرض املعد ة للسكىن مستقبالا عليها زكاة؟ .184
إذا كانت األرض بقصد بناء بيت مستقبال، فال زكاة فيها، ومثل 

 ات الشخصية.السيارة واملتاع، أي املقتنيذلك  

 مناسب  من أشرتى عقاراا أو أرضاا، وعقد النية أنه لو بلغه سعر .185
 مستقبال فسيبيعها، فهل فيها زكاة؟

 ال زكاة عليها.
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من اشرتى أرضا بينة بيعها عند ارتفاع مثنها، مع علمه عند  .186
مثال، فهل شرائها أبن سعرها لن يرتفع إل بعد أربع سنوات 

أم يكتفي بتزكيتها عن سنة واحدة  جيب عليه تزكيتها كل عام،
 ط عند بيعها وتسلم مثنها؟فق

 إذا مل يعرضها للبيع فال زكاة يف األرض.

 مىت يبدأ حول الزكاة ِف العقار املؤجر، من العقد أم من القبض؟ .187
 يبدأ من مرور سنة هجرية على قبض مال اإلجيار.

األول من األجرة بعد مضي ستة  إذا قبض املؤجر القسط .188
لسنة فكيف يكون من العقد، والقسط الثان بعد متام اأشهر 

إخراج الزكاة، على القول أبن حول الزكاة ِف املؤجرات يبتدئ 
 من حني العقد؟

الذي ُت قبضه بعد ستة أشهر، إن بقي إىل متام احلول، من حني 
استهلكه )أنفقه( قبل العقد، أخرج زكاته على رأس احلول، وإن  

متام احلول فال زكاة فيه، وما قبضه من القسط الثاين بعد متام 
 زكاه حني قبضه ملضي حول من حني العقد.  املدة

 ماذا لو أنه قبض القسط الثان قبل متام املدة بيوم أو يومني، .189
 مث أنفقه فوراا؟

، ال زكاة فيه، إال على قول من قال إن اليوم واليومني ال يؤثران 
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وعلى قول ابن تيمية: حكم األجرة حكم اخلارج من األرض، يزكيها 
 إذا قبضها.

 ما مت وضعه لإلجيار، مثل سيارات األجرة، هل عليه زكاة؟ .190
خرج ال زكاة عليها، إمنا تكون الزكاة فيما حيصل منها من األجرة، في

 املبلغ املتجّمع الذي بلغ النصاب بعد مرور سنة عليه.  زكاة

ى اآلخر ِف الذمة، يسد د قيمتها أقساطاا  رجل بع سيارة عل  .191
 شهرية، كيف يؤدي زكاهتا؟

إذا كانت تلك السيارة سيارته اخلاصة، أي ليست معّدة للبيع 
والتجارة، فإنه إذا حال احلول على العقد أحصى ما قبضه من 

 .أقساط مما مل ينفقه، مع سائر ماله وزّكاه

 بنية البيع، فهل فيه زكاة عروض التجارة؟ من غرس خنالا  .192
من األنصار أهنم يفعلون ذلك،  ال، ألن ظاهر حال الصحابة 

 ومل جتب عليهم زكاة عروض التجارة.

وُيرج   لو تنامى املال ِف عروض التجارة، فهل يضم  إىل األصل .193
 عليه الزكاة؟ 

 ته.إلخراج زكايتم معرفة َتريخ كسبه وحساب حول له  

لو استبدل التاجر بضاعة بدل أخرى، فهل الزكاة على حول  .194
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 األوىل أو الثانية؟
لو استبدل العروض بعضها ببعض فإن املعترب حول األول، مثاله: 
إذا اشرتى سلعة أبلف دينار مثال ، وبقيت عنده، وقبل أن يتم  

لثانية  احلول ابعها واشرتي سلعة أخرى للتجارة، فإنه يزكي السلعة ا
حول السلعة األوىل، ألن عروض التجارة يقوم بعضها مقام  ُتّ  إذا

 بعض.
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 املبحث التاسع: 
 زكاة الثروة الزراعية / 4

 ما الدليل على وجوب الزكاة ِف الثروة الزراعية؟ .195
 ( 141)األنعام:قال تعاىل: }َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاد ه {  

يما سقي ابلسانية وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )فيما سقت األهنار والغيم العشور، وف 
  رواه مسلمنصف العشر(.    

 ما احملاصيل الزراعية الِت جتب فيها الزكاة؟ .196
 جتب يف كل ما ُيستنبت مما يقصد بزراعته استثمار األرض ومناؤها.

 ما نصاب الزكاة ِف الزروع؟ .197
: )ليس فيما دون مخسة نصاهبا مخسة أوسق، استدالال بقوله ملسو هيلع هللا ىلص

 متفق عليه.  أوسق صدقة(.  

 عادل الوسق بلصاع؟كم ي .198
 الوسق يعادل ستني صاعا نبواي.

 كم يعادل الوسق ِف الوزن املعاصر؟ .199
 كيلو جرام من القمح وحنوه.    (612)يعادل ابلوزن  

 هل ُيتلف اِلكم ِف مقدار الزكاة إن كانت الزراعة تتم .200
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 بآللت اِلديثة؟
خيتلف، فإن كانت الزروع والثمار مل تسق بكلفة ومؤنة نعم 

ب إخراج العشر يف الزكاة، ونصف العشر إن كان السقي فالواج
بكلفة ومؤنة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )فيما سقت السماء والعيون أو كان 

 .  رواه البخاريالعشر، وفيما سقي ابلنضح نصف العشر(  1  عثراي

 والزروع مرور سنة هجرية؟هل يشرتط إلخراج زكاة الثمار  .201
ْول، بل يراعى املوسم الزروع والثمار والعسل وحنوها ال يشرتط هلا حَ 

 (141)األنعام:واحلصاد، لقوله تعاىل: }َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاد ه {.  

 لو اخرجت األرض أكثر من حمصول ِف السنة، فهل فيه زكاة؟ .202
 نعم، واجب إخراج الزكاة عن كل حمصول.

 ار الواجب ِف زكاة الزروع؟ما مقد .203
 بذول يف الرّي: قدار يف زكاة الزروع حبسب اجلهد املاملخيتلف  

 . ٪(10)شر  ففي حال الرّي دون تكلفة، يكون الواجب هو العُ   -
ويف حال الرّي بوسيلة فيها كلفة؛ كأن حيفر بئر ا وخيرج املاء منها   -

العشر  آبلة، أو يشرتي املاء وحنوه، يكون مقدار الواجب نصف  
(5 )٪ . 

 

 العثري: ما يشرب بعروقه من ماء املطر اجملتمع يف حفرية  -1
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كيف يكون إخراج زكاة اخلارج من األرض من مثر أو حبوب  .204
مات صاحبها وملا تقس م الزكاة، أيزكى من جمموع الثمرة، إذا 

 أم من كل نصيب وارث على حده، وقد ل يبلغ بعضه نصابا؟
إن كان صاحبها قد مات، وقد بدا صالح الثمر فتخرج الزكاة 

 قبل توزيع اإلرث.

اب زكاة العسل، وكم ُيرج، وهل يفرق بني ما ما مقدار نص .205
 كان مبؤونة أو بغري مؤونة؟

 ( كيلو جرام، وخُيرج الُعشر. 75قدارها )م
، وال فرق بني ما بني العلماء ويف ثبوت الزكاة يف العسل خالف

 كان مبؤونة أم بغريها.
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 املبحث العاشر:
 أحكام متفرقة 

 هل جتب الزكاة ِف أموال الوقف؟ .206
 األمر فيه تفصيل:

شخاص أا على إن مل تكن وقف   ،عني الوقف يفال جتب الزكاة  -أ
 معينني.

 على معنيإن كان الوقف الوقف  )غلة( جتب الزكاة يف ريع -ب
 .عةربوهو قول املذاهب األ

 ؟وال الدولةمثل أم  هل جتب الزكاة ِف األموال العامة .207
 مر فيه تفصيل:األ

 إذا كان املال يصرف يف مصاحل املسلمني، فال زكاة فيه. -أ
وإذا كان مال يستثمر بشركات أو صناديق أو غريه، ففيه  -ب

 .الزكاة

 ِف األموال العامة؟  الزكاةحتقق  ما تعليل   .208
مالٌك معني، وله القدرة على عند  أصبحاملال  هذاتعليله أن 

، وقد ، وهي الدولة، ويقال هلا شخصية اعتباريةالتصرف فيه
 .شروط الزكاة األربعة  هذا املال  فيه  تحتقق
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اخلريي ِف الشركات املسامهة، ما اِلكم بلنسبة ألسهم الوقف   .209
 هل فيها زكاة؟

حكمها حكم زكاة األسهم، كما ُت بيانه وتفصيله ‘ن كان 
 .استثماري أو مضاريب

جروا هبا ِف األسهم، ويستفيد رجل يدفع مالا ألحد البنوك ليت     .210
هل تتعلق ، فمن خربهتم، وهذه األسهم قد دفعت زكاهتا سلفاا 

 به زكاة؟
 على هذا املال.ال زكاة عليه، حيث ُت إخراج الزكاة 

 ؟املال  على مخس سنوات، فكيف يزكي  بألقساطمن بع بيتا   .211
ت عليه سنة هجرية  عليه أن يزكي كل مال لوحده إذا قبضه ومرّ 

 .كله  كاملة، وال ينتظر متام القبض للمال

 املعد  للسكىن عليه زكاة؟هل البيت   .212
 .سكنأكثر من  هناك  ال زكاة فيه، ألنه من املقتنيات، ولو كان  

 ف أموال الزكاة؟هل جيوز وق .213
 الزكاة( عن اآلخر معىن    وال جيوز؛ الختالف كل منهما )الوقف  

 وقصدا  وحكما .

 هل ميكن لويل األمر الستفادة من فائض أموال الزكاة؟ .214
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مشروعات خدمية، أو استثمارية إذا  نعم، وابإلمكان أن ينشئ 
رأى أن مصلحة ذلك يعود ريعها على مستحقيها مع مراعاة 

شرعية يف موضوع استثمار أموال الزكاة، ولويل األمر الضوابط ال
 تسبيلها إذا اقتضت حاجة املستحقني هلا وتوزيع قيمتها عليهم.

 هل مؤخ ر الصداق )املهر( جتب فيه الزكاة؟ .215
 ة، ألنه مل يتم قبضه، وُت فقد شرط التملك.ال جتب فيه الزكا

 املال املوضوع لألعمال اخلريية، هل فيه زكاة؟ .216
  ا َتما لفرد معني.زكاة لكونه غري مملوك ملك  ليس فيه  
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 الفصل الثالث:

 مصارف الزكاة
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 املبحث األول:
 املستحق للزكاة 

 ما املقصود مبصطلح املستحق للزكاة؟ .217
 اإلنسان الذي نصرف له الزكاة، لوجود وصف به.يقصد به ذاك  

 ما مصارف الزكاة الِت وردت ِف الشرع؟ .218
كاة ألصناف مثانية ال جتزئ يف غريها، حصر هللا سبحانه صرف الز 

َا الصََّدقَاُت ل ْلُفَقرَاء  َواْلَمَساك ني  َواْلَعام ل نَي َعَليـَْها  قال تعاىل: }إ منَّ
َواْلُمَؤلََّفة  قـُُلوهُبُْم َويف  الرّ قَاب  َواْلَغار م نَي َويف  َسب يل  اَّللَّ  َواْبن  السَّب يل   

 (60)التوبة:  َعل يٌم َحك يٌم{  يَضة  م َن اَّللَّ  َواَّللَُّ َفر  

 هل يشرتط معرفة داينة املستحق للزكاة؟ .219
 ا للزكاة شرع ا.نعم، فالزكاة ال جتوز إال للمسلم، إذا كان مستحق  

 ؟هلم  يشمل الصدقةكم  هل اِل   .220
أتليفا  هلم إذا مل يكن ، جيوز أن يعطي فقريهم من الصدقات العامة

َهاُكُم اَّللَُّ َعن  الَّذ يَن منهم اعتداء مينع من ذلك، لقوله  تعاىل: }اَل يـَنـْ
طُوا إ لَْيه ْم  مَلْ يـَُقات ُلوُكْم يف  الدّ ين  َوملَْ خُيْر ُجوُكْم م ْن د اَير ُكْم َأْن َترَبُّوُهْم َوتـُْقس 

ط نَي{   1 .(8متحنة: )املإ نَّ اَّللََّ حيُ بُّ اْلُمْقس 
 

 ( 30/ 10)من فتاوى اللجنة الدائمة  - 1
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 لألصناف املستحقة للزكاة:  بيان

 (: )الفقري  : أولا 
 من هو الفقري؟ .221

 الذي ال ميلك شيئ ا من املال.

هل ُيشرع إعطاء الفقري أو غريه من أموال الزكاة ما يكفيه  .222
 لسنة كاملة؟

 نعم ُيشرع مثل هذا.

 هل نعطي الزكاة للفقري الذي يريد شراء الكماليات؟ .223
يريد و األغنياء؛  ك  حالهالفقراء يريد أن تكون  ال نعطيه، ألن بعض  

مثل ما ينفقه  والزينة لكمالياتليكّمل النقص؛ فينفق أن 
 األغنياء، وحكمه هو يف هذه احلال أنه مسرف.

 اثنيا )املسكني(: 
 من املقصود هبذا الوصف؟ .224

 وأسرته.من يكون لديه املال الذي ال يكفي حاجته 

 من الذين يشملهم وصف )املسكني(؟ .225
أو خاصة ممن ال يكفي الدخل من يشمل العاملون يف وظائف عامة 
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مرتبات أو غريها لسد حاجاهتم، أو من له مال ال يقدر على االنتفاع 
به، أو من له نصاب ال يفي حبوائجه وحوائج من يعوهلم، أو من له عقار 

 حباجته.ا ال يفي يدر عليه ريع  

 نعطيه من الزكاة؟  نمن عنده قوت يومه؛ هل واجب أ .226
يف احلاجيات والضرورايت، فمن عنده احلياة تغريت عن السابق 

قوت يومه لرمبا ال يستطيع النفقة منه على حاجيات أوالده 
 ا للزكاة.اليومية، فيكون مستحق  

 من احتاج للمال لعالج نفسه، فهل نعطيه من الزكاة؟ .227
ورة العالج الذي فيه حمافظة لصحته، ومع عدم نعم، بشرط ضر 

 ن العالج جتميليا )كماليا(. توفر العالج اجملاين يف بلده، وال يكو 

 دفع الزكاة إىل الشغ الت والسائقني، ما حكمه؟ .228
د من حاجتهم، ألن جائز للمسلمني منهم فقط، بعد التأكّ 

 .الغالب أهنم يُعولون أسرا  يف بالدهم، وهم من صنف املساكني

 اثلثا )العاملني عليها(:
 من املقصود هبذا الوصف؟ .229

ناس، وذلك بتوكيل من ويل األمر، من يعملون على حتصيل زكاة ال 
 أو إذن منه.
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 ماذا قال العلماء ِف تبيان حاهلم؟ .230
قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: "العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم 

إىل البلدان واملياه اليت عليها أهل األموال ويّل األمر يف جبايتها والسفر  
ائمون عليها، يُعطْون منها حىت جيبوها منهم، فهم جباهتا وحفاظها والق

 1بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ويل األمر".

هل هذا يشمل من يعمل ِف جلان الزكاة، وليس له وظيفة أو  .231
 دخل  آخر؟

مثل املتقاعد الذي يقضي نعم يشمله، فهي وظيفته األساسية، وليس 
 وقته يف اللجنة للمساعدة ولكسب مدخول آخر.

زيع زكاة شخص معني هل يشمله الوكيل الذي يعمل على تو  .232
َها{؟  وصف: }َواْلَعامِّلِّنَي َعَلي ْ

قال الشيخ ابن عثيمني: "ليس هذا الوكيل من العاملني عليها وال 
هذا هو الّسر يستحّق مْنها؛ ألنَّ هذا وكيٌل خاصٌّ لشْخص خاص، و 

َها وَ   -وهللا أعلم    - اْلُمَؤلََّفة  يف التَّعبري القرآين حيث قال: }َواْلَعام ل نَي َعَليـْ
َن اَّللَّ   قـُُلوهُبُْم َويف  الرّ قَاب  َواْلَغار م نَي َويف  َسب يل  اَّللَّ  َواْبن  السَّب يل  َفر يَضة  مّ 

ُ َعل يٌم َحك يٌم{   ألن "على" تُفيد نوع ا من الوالية، كأنَّ ؛  (60)التوبة: َواَّللَّ
نْت معىن القائمني؛ وهلذا صار الَّذي ي توىلَّ صْرف الزَّكاة العاملني ُضمّ 

 

 (14/14ابن ابز ) جمموع فتاوى  -  1
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وقال  1نيابة عن شخص معنيَّ ال يـَُعدُّ من العاملني علْيها، وهللا أعلم".
ابن عثيمني: "الوكيل اخلاص لصاحب املال الذي يقول له: اي الشيخ 

ا على الفقراء، فليس من العاملني عليها؛ ألن فالن خذ زكايت ووزعه
 2هذا وكيل، فهو عامل فيها، وليس عامال  عليها". 

ا حكم ضياع املال من يد العاملني عليها أو املؤسسات الِت  م .233
 جتمع الزكوات؟

ويف ُحكمهم املؤسَّسات املخولة جبمع الزكاة  -العاملوَن على الزَّكاة
يضمنون هالك املال الذي يف يدهم إالَّ يُدهم يُد أمانة؛ ال  -وتوزيعها

ليم الزكاة إليهم؛ يف حاليَت التعّدي أو التقصري، وتربَُأ ذمة املزكّ ي بتس
، وبه صدر قرار اجملمع الفقهي التابع ملنظمة 3نص على هذا احلنابلة

، وهو ضمن توصيات الندوة الرابعة لقضااي الزكاة 4املؤمتر اإلسالمي 
  5يَدها يُد أمانٍة؛ فال تضَمُن إذا مل تُفرّ ْط أو تـَْعتد .  املعاصرة؛ وذلك ألنَّ 

 

  (18/369)يف جمموع فتاوى ورسائل  -1
 (.206/29فتاوى نور على الدرب ) -2
 (696/ 2الشرح الكبري البن قدامة ) -3
الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة عشرة قرارات وتوصيات جممع  -4

قرار رقم:   2007يوليو   13هـ املوافق   1428مجادى اآلخرة  29 - 24يف بوتراجااي )ماليزاي( من 
165 (18 /3) 

 (225 /6الشرح املمتع )  -5
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لضوابط الشرعية أن يعطى هل ممكن للعامل على الزكاة وفق ا .234
 من الزكاة ولو كان غنيا؟

 نعم، يُعَطى العام ُل على الزَّكاة ولو كان غني ا.

 ما دليل هذا اِلكم؟ .235
َا الصََّدَقاُت ل ْلُفَقرَ  اء  َواْلَمَساك ني  َواْلَعام ل نَي قال هللا تعاىل: }إ منَّ

َها....{ )التوبة:  (، وْجه الدَّاللة  من وْجهني:60َعَليـْ
 1األوَّل: أنَّه َأطَلَق حقَّ العاملنَي يف الزَّكاة ، ومل َيشرَت ط أن يكونوا فـَُقراَء.

نف ا غرَي الفقراء   ، فال الثاين: أنَّ هللا تعاىل جَعل العام َل ص  واملساكني 
 ُيشرَتط وجوُد معنامها فيه، كما ال ُيشرَتُط معناه فيهم.

 )املؤلفة قلوهبم(: : ارابعا 
 الوصف؟من املقصود هبذا   .236

 الداخل لإلسالم حديث ا، أو من نستميل قلبه له من الزعماء.  

 هل وقع هذا ِف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ .237
 نعم، ودليل هذا:

على اإلسالم  شيئ ا إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ما ُسئ ل رسوُل هللا عن أنس   -
أعطاه. قال: فجاءه رجٌل فأعطاه غنم ا بنْي َجبلني ، فرَجع إىل 

 

 املرجع السابق. -1
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، أس ا يُعطي عطاء ، ال خيَشى قوم ه، فقال: اي قوم  ل موا؛ فإنَّ حممَّد 
 1الفاقَة".

قال: "بَعَث عليُّ بُن أيب طالٍب إىل  عن أيب سعيٍد اخلُدريّ   -
ا، فقَسَمها بُذَهيبٍة يف أَ   ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  هللا   دمٍي َمقروٍظ مل حُتصَّْل من تراهب 

يد  اخلري ، بنْي أربعة  نـََفٍر: ُعَيينَة بن  بدٍر، واألقْـرَع  بن  حابٍس، وزَ 
 2وذكر رابع ا، وهو َعلقمُة بُن ُعاَلثَة".

 من أسلم حديثاا، هل ممكن نعطيه من الزكاة؟ .238
إنَّ إعطاَءه حل فظ  نعم، فإذا كان الرجُل يُعَطى حلفظ  َبَدن ه وحياته، ف

 دينه وإميان ه أْوىل.

 وصف )املؤلفة قلوهبم(؟لإعطاء الكافر من الزكاة    هل يصح   .239
 ابز رمحه هللا: أيصح إعطاء الزكاة للذمي؟ئل الشيخ ابن سُ 

فأجاب: "الزكاة على قول اجلمهور ال ُتعطى لذمي وال غريه من 
ة معلومة، ألن الكفرة، وهو الصواب، واآلايت واألحاديث يف هذا كثري 

الزكاة مواساة من املسلمني لفقرائهم، ورعاية لسد حاجتهم، فيجب 
األصناف الثمانية، إال أن يكون أن توزع بني فقرائهم، وغريهم من بقية  

يف عشائرهم، فيعطى  الرؤساء املطاعونالكافر من املؤلفة قلوهبم، وهم 
 

 (2132مسلم )  رواه -1
 (1064( ورواه مسلم )4351رواه البخاري )  -2
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ترغيب ا له يف اإلسالم، أو لكف شره عن املسلمني، كما يعطى املؤلَّف 
أيضا  لتقوية إميانه إذا كان مسلما، أو إلسالم نظريه أو لغري ذلك من 

 1األسباب اليت نص عليه العلماء".

 هل ممكن إعطاء أي كافر من الزكاة؟ .240
العلماء: )وهناك حيث جاء يف فتاوى ال جيوز، إال بشرط معني، 

مصرف للزكاة جيوز إعطاء الكفار منه، وهو )املؤلفة قلوهبم(، فيجوز 
يف قومهم من الزكاة إذا كان يُرجى  املطاعون من الكفارأن يُعطى 

 2إبعطائهم إسالمهم، مث إسالم من حتتهم(.

ل ممكن إعطاء اخلادمة النصرانية أو البوذية ِف البيت من ه .241
 ترغيبا هلا لإلسالم؟مال الزكاة  

أجاز بعض العلماء دفع الزكاة للواحد املعني من الكفار ولو مل يكن 
 رئيسا  ُمطاعا  إذا كان يُرجى إسالمه وظهرت عالمات دالة على ذلك.

 هل هناك من تنبيه لوصف )يُرجى إسالمه(؟ .242
ينبغي أن يُنتبه إىل أمٍر مهم هو أن هذا املؤَلف ال بد من أن  نعم، إذ

 يكون يُرجى إسالمه فعال ، أبن توجد قرائن ظاهرة تدل على ذلك.

 

 (.14/317) جمموع فتاوى ومقاالت ابن ابز - 1
 (30/ 10) من فتاوى اللجنة الدائمة  - 2
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يرجى إسالمه، أن من ال وعلم من قوله: "قال العالمة العثيمني:  
يرجى إسالمه من الكفار فإنه ال يعطى أمال  يف إسالمه، بل ال بد أن 

ائن تُوجب لنا رجاء إسالمه، مثل أن نعرف أنه مييل إىل تكون هناك قر 
، أو أنه يطلب كتبا  أو ما أشبه ذلك، والرجاء ال يكون إال املسلمني

على أساس؛ ألن الراجي للشيء بال أساس إمنا هو متخيل يف 
  1نفسه".

 هل هناك من خمرج إلعطاء غري املسلمني؟ .243
 ء الكافر.له خمرج من هذا يف ابب الصدقات، فيمكن إعطا

من  من يعمل مشاريع خريية، مثل توزيع الطعام أو حفر آبر .244
مال الزكاة، وجيعله لعموم الناس، هل هذا يدخل ِف )املؤلفة 

 قلوهبم(؟
 هذا التصرف فيه مالحظات، وهي:

 ال جيوز عمل مشاريع خرّيية من مال الزكاة. -
 الزكاة يف أصلها ال ُتعطى إال للمستحقني املسلمني. -
شاريع اخلريية من مال الزكاة، ولو كانت للفقراء املسلمني امل -

 تفيد منها غري املسلمني، وهذا ال جيوز.فسيس
 املؤلفة قلوهبم، هم املطاعون يف قومهم وليس أي كافر. -

 
 (6/226الشرح املمتع )  - 1



85 
 

 

 )ِف الرقاب(: : اخامسا 
 من املقصود هبذا الوصف؟ .245

 هو اململوك ويسعى لفكاك نفسه من الّرق.

 ن الزكاة؟دية القتل، هل هلا مصرف م .246
ديّة القتل اخلطأ، نعم، ابملقدور اإلعانة من أموال الزكاة لسداد 

ل الدية، وال جيوز دفع الزكاة للدية إذا ثبت عجز العاقلة عن حتمّ 
 يف قتل العمد.

 هل نعطي الزكاة كل من اد عى أن عليه دية قتل؟ .247
دقه يف دعواه، وفق األوراق الرمسية.  ال، فواجب التفتيش عن ص 

 ن فك األسرى من مال الزكاة؟هل ممك .248
 1نعم، يشمل سهم ويف الرّ قاب افتداء األسرى املسلمني. 

  

 

(: 3/ 18) 165ي قرار رقم جاء يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالم -1
جيوز دفع الزكاة لتحرير املختطفني من املسلمني وحترير أسراهم ممن اختطفوهم( وذلك ألنه إذا جاز 

أشد  ففك بدن املختطف أوىل، ألنه يف حمنةأن يفك العبد من رق العبودية من مال الزكاة 
ن هدد بقتله إن مل يدفع إليه رق العبودية، وهي حمنة االختطاف، وأنه معرض للقتل؛ السيما إمن 

 (231 - 230/ 6ماال.  الشرح املمتع ) 
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 )الغارمون(:  : اسادسا 
 من املقصودين هبذا الوصف؟ .249

 هو املَديُن العاجُز عن وفاء َديْن ه.

 إىل كم قسم ميكن تقسيم الغارمني؟ .250
 هم قسمان: 

واج / غارم ملصلحة نفسه، كأن يستدين يف نفقة أو كسوة أو ز 1
 أو سكن أو مرض وحنو ذلك. 

/ غارم ملصلحة اجملتمع أو ملصلحة الغري، وهم الذين يغرمون 2
 إلصالح ذات البني.

هل هناك من شروط لستحقاق الغارم )املدين( ملصلحة نفسه  .251
 للزكاة؟

 من شروط إعطائه من الزكاة: 
  حاجة إىل ما يقضي به الدْين، فُيعطى منها. أن يكون يف  -
ال ميلك شيئا ، ولكنه يقدر على العمل والكسب فال مينع  إن كان -

ذلك إعطاءه الزكاة، وأما إن كان غنيا  قادر ا على سداد الدْين مل 
 يعط من الزكاة.

ال يشرتط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين حىت يُعطى من الزكاة،  -
لماء أنه ال يعترب املسكن وامللبس والفراش واآلنية فقد صرح الع
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 و ذلك من حاجيات احلياة مانعة من إعطائه ما يقضي دينه. وحن
 استدان يف مباح أو طاعة، فلو استدان يف معصية فال يعطى.  يكون  -

 هل ممكن إسقاط الدْين من مال الزكاة؟ .252
اجلواز،   -أعلموهللا    –يف املسألة خالف بني أهل العلم، والراجح  

ُقوا َوإ ْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنظ َرٌة إ ىَل َمْيَسرٍَة لقوله تعاىل: }   َوَأْن َتَصدَّ
ُتْم تـَْعَلُموَن    . )البقرة({  (280)َخرْيٌ َلُكْم إ ْن ُكنـْ

 ما صورة هذه املسألة؟ .253
رة املسألة: رجٌل له َمدين فقري يطالبه ألف دينار، وكان على صو 

هذا الطالب ألف دينار زكاة، فهل جيوز أن يسقط الدائن عن 
 املدين األلف دينار الذي عليه بنية الزكاة؟

 ة املنع ِف مثل هذه املسألة؟ما عل     .254
أننا مل حنقق مبدأ أخذ الزكاة من مال األغنياء ونرّدها علة املنع 

راء، وهذا قول مجاهري أهل العلم احلنفية واملالكية واحلنابلة،  للفق
وأصح القولني يف مذهب الشافعية، واختاره شيخ اإلسالم ابن  

 1تيمية، وهذا قول أيب عبيد القاسم بن سالم والثوري.

 ما حكم دْفُع الزَّكاة إىل الغرمي، بشْرطِّ أن يردَّها إليه عن َدينِّه؟   .255

 

 (70لعفانة )ص:  ،فقه التاجر املسلم  - 1
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مي ه بشْرط  أن يردَّها إليه عن َدين ه؛ فال يصحُّ إذا دَفع الزكاة إىل غر 
 1الدْفُع وال تسقط الزكاُة، وال يصحُّ به قضاُء الدَّين.

إذا ُأعطي املرء زكاة مال ليقضي هبا ديون غارم، وكان هو من    .256
 الغرماء، فهل يقتطع لنفسه؟  ضمن 

ال، حىت يستأذن صاحب املال، ألن تصّرف الوكيل حلظ نفسه 
 وافقة موكله.حيتاج إىل م

ما القول ِف دْفُع الزَّكاة إىل الغرمي، مث يقوم إبرجاع املال إىل    .257
 الدائن؟

إذا دفع الزكاَة إىل غرمي ه، فردَّها إليه قضاء  عن َدينه، دون أن 
  وأجَزأَه عن الزكاة ؛ وهو مذَهُب اجلمهور.يشرتطا ذلك؛ جازَ 

 ه؟لو أحتاج َمدين إىل كل مبلغ الزكاة، فهل نعطيه إاي .258
 .نهديْ   أو ما يسدّ عطى إال كفايته، ال يُ 

 هل جيوز قضاء دْين امليت من مال الزكاة؟ .259
 جيوز، فهذا مل يثبت فعله عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف زمنه.ال 

 

قال ابن تيمية: )إذا كان له َدين على من يستحق الزكاة فأعطاه منها، وشاَرطه أن يُعيدها   - 1
عطي يف األظهر(.  االخإ

ُ
تيارات الفقهية )ص: ليه مل جُيز، وكذا إن مل يشرط لكن قَصَده امل

457) 
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 ما حكم قضاء ديون األهل من مال الزكاة؟ .260
، ولو كان على األبناء أو األب أو األخ؛ ألن الدْين  ال أبس به

، فإذا سّدده أحد منهمال جيب على اإلنسان قضاءه لو كان على  
 من زكاته فال حرج، ولكن بشرط أال يكون عنده ما يويف به.

 ب أن نعطي الزكاة إىل الغارم بنفسه ليسد  دينه؟هل جي .261
، رشيدا  يف تصرفه إذا كان املستدين رجال  حريصا  على إبراء ذمته

 فإننا نعطيه ليويف. 
ابلديون، فإننا نذهب إىل صاحب   متعلقاأما إذا كان رجال  سفيها   

 ن ونسّدد الدْين عمن هو عليه حىت تربأ بذلك ذمته. الديْ 

ما توجيه سداد ديون املسلم بدون علمه، أو عدم إعطائه املال   .262
 مباشرة، وفق النص الشرعي؟

مصارف الزكاة فّرق بني املستحقني ابلتعبري،   توجيهه أن هللا يف آية
َا الصََّدقَاُت ل ْلُفَقرَاء  َواْلَمَساك ني  فقال تعاىل:} َها إ منَّ  َواْلَعام ل نَي َعَليـْ

َواْلُمَؤلََّفة  قـُُلوهُبُْم{ فهؤالء جاء فيهم )الم( التمليك، داللة على وجوب 
لرّ َقاب  َواْلَغار م نَي{ فهؤالء متلكهم ملال الزكاة، أما يف قوله تعاىل: }َويف  ا

 ال يشرتط متلكهم ملال الزكاة.

 مال هو من الزكاة؟هل ُيشرتط إخبار الغارم أن ما وصله من   .263
ال يشرتط هذا، وإمنا يشرتط أن ينوي املزكي ذلك، لقول النيب 
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 متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص: )إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ مانوى(.   
ه املغين، أنه قيل لإلمام أمحد: يدفع الرجل ونقل ابن قدامة يف كتاب

 الزكاة إىل رجل، فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال اإلمام:
 ومل يبكته هبذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إىل أن يقرعه؟ 

 ، هل نفك قيده من الزكاة؟املايلن بسبب العجز  و املسج .264
 نعم، ألنه يعترب من الغارمني.

 املساجني؟  إعانةمع حال  هل هناك من توجيه   .265
نعم، فواجب التأكد عن صالحه ودينه وصالته، مث عن سبب 

وسداد  علينا أن نفك قيدهسجنه، فليس كل حمبوس واجب 
السجن أفضل لتأديبه، وفيه سالمة للمجتمع كان ، فلرمبا  ديونه

 من شروره.

 سابعا )ِف سبيل هللا(: 

 ما املقصود هبذا الوصف؟ .266
الص، ُسلك به طريُق )يف سبيل هللا(: عامٌّ يَقع على كل عمل خ

التقرب إىل هللا تعاىل أبداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوُّعات، وإذا 
يف الغالب واقٌع على اجلهاد، حىت صار لكثرة االستعمال  أطلق فهو

 كأنه مقصور عليه.
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 ما مصرف هذا اجلانب؟  .267
مصرف هذا السَّهم هو يف اجلهاد يف سبيل هللا، وهذا ابتفاق املذاهب 

ة األربعة: احلنفيَّة، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو مذهب الفقهي
 ك َي اإلمجاع على ذلك.الظاهرية، وقول أكثر العلماء، وحُ 

 هل ُيشرَتط الفقُر ِف الغازي لُِّيعطى من الزكاة؟ .268
ال ُيشرَتط يف الغازي أْن يكون فقري ا، فيجوز إعطاُء الغين لذلك، وهو 

 ة، والشافعيَّة، واحلَنابلة، وبه قال أكثر العلماء.مذهب اجلُمهور: املالكيَّ 

 ؟الكفاربلدعوة عند  دين  ال لنصرةالزكاة  عطاء  إما حكم   .269
 تلك األعمال اخلريية. ممكن هذا بشرط عدم وجود ما يسدّ 

 اثمنا )ابن السبيل(: 
 الوصف؟من املقصود هبذا   .270

 املسافر الذي انقطعت به الُسبل، أو ضاع ماله.
إىل بلده،  عينه للوصولوقيل: هو الغريُب الذي ليس بَيد ه ما ي

 وإن كان غنيا فيها.

 معصيَّة ؟ هل يُعَطى سهُم ابن السبيل ملن سافَ َر ِف  .271
اجلمهوُر: املالكيَّة، ما مل يُتْب؛ نصَّ على هذا  ال يُعطى من الزكاة  

 والشافعية، واحلَنابلة، وهو مذهب الظاهرية.
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 أيُخذه ابن السَّبيل؟  املال الذيما قْدر   .272
يُعَطى ابن السبيل قدر كفايته مبا يُوصُله إىل بلده، وهذا ابتفاق 

األربعة: احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة؛ املذاهب الفقهية  
 إىل ذلك فتـَُقدَّر بقدر ها.وذلك ألنَّ الّدفع إليه للحاجة 

 ما أمهية حتقيق الزكاة ِف اجملتمع؟ .273
تعترب الزكاة املؤسسة األوىل للضمان االجتماعي يف اإلسالم، 

املسلم،   ومصارفها هلا جوانبها املهمة واليت واجب حتقيقها يف اجملتمع 
ذوي احلاجات األصلية أو حال فإن مخسة من مصارفها تتمثل يف 

،  الفقراء واملساكني وىف الرقاب والغارمني وابن السبيل() :منالطارئة 
خلدمة هذه املصارف وهو اجلهاز اإلداري جلمع ومصرف سادس 

 (.العاملني عليها)  :الزكاة وتفريقها
سة الدعوة اإلسالمية ( له عالقة بسيااملؤلفة قلوهبم) :ومصرف

أتليف القلوب على  -من مال الزكاة -ورسالتها إىل العامل، فلها 
ألمته، إليه، أو تثبيت ا عليه، أو ترغيب ا يف الوالء  اإلسالم، استمالة  
 واملناصرة لدولته.

من  قوال وفعال وللزكاة دور كبري يف متويل نصرة اإلسالم والوطن
 (.سبيل هللايف  )  :مصرف
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 نث الثااملبح

 متفرقات ِف توزيع الزكاة
 هل ُيشرع إعطاء اليتيم من مال الزكاة؟ .274

ال جيوز إعطاء املسلم من الزكاة ألجل أنه )يتيم(، إال بعد السؤال  
عن أحواله، فُيعطى إن كان مستحق ا للزكاة، فلرمبا يكون يتيما 

 وغنيا له أموال يف اإلرث. 

 كل سن ة خنرج زكاهتا؟ماذا نفعل مع أموال اليتيم، إن كن ا ِف   .275
تامى ورد التنبيه من الفقهاء على وجوب استثمار أموال الي

 واملتاجرة هبا حىت ال تلتهمها الزكاة.

ال ِف شركته ويستحقون الزكاة، هل يعطيهم من من عنده عم   .276
 هذا املال؟

 نعم، لكن بعيدا  عن الراتب، فلعل يف هذا أتليف لقلوهبم.

 الزكاة؟كيف حنقق التعجيل ِف إخراج   .277
يشرتط معرفة ابتداء وجود النصاب، ومن مث ال مانع من تعجيل 

 لوجود سبب مهم يف تعجيلها.الزكاة كلها دفعة واحدة، 

 ؟للمحتاجني  زكاةدفع مال ال  تقسيطهل ميكن   .278
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وله تقسيطها على دفعات حبيث   تاج،ابلنظر حلاجة احمل  ا،ذجيوز ه
 .التايل  يوم وجوب الزكاةقبل يكون القسط األخري 

رجل ُيرج زكاة ماله ِف وقتها لكنه يبقيها ِف خزينته لينفقها ِف  .279
 أوقات متفاوتة.. ما حكم هذا التأخري؟

لو كان التأخري الزكاة أن خُترج على الفور، لكن ال أبس  األصل يف  
 الزكاة.يف حال تفريق استالم  حلظ الفقراء

وحان وقت الزكاة فيها، لكنه ل ميلك  كبرية  من له وديعة .280
 السيولة للزكاة، فماذا يفعل؟

البنك، أو املدير على على جتب على من يتعامل هبا، أي  هتازكا
على املالك  الزكاةت سياحملفظة أو الصندوق االستثماري، ول

 األصلي للمال.

 ما تفسري اِلكم السابق؟   .281
مالك الوديعة ال ميكنه التصرف أبمواله إذا وضعها وديعة تفسريه أن  
 نقص منه شرط مهم، وهو امللك للمال.ذ  إيف البنك،  

وأيضا البنك هو أعلم ابملصارف اليت تعامل فيها، وهل فيها زكاة 
ل أبموال الودائع وليس أو ال، وهلذا فالزكاة تكون على من يتعام

 املالك األصلي.على 
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 ألهل؟هل ميكن إعطاء الزكاة ل   .282
ا ال يعطي املزكي من زكاة ماله كل من تلزمه نفقتهم )شرع  

وقضاء(، من األصول )األب أو اجلد(، أو الفروع )األوالد(  
 والزوجة واألقارب؛ بسبب الفقر واملسكنة.

 أي الناس أوىل أن نعطيه من زكاة أموالنا؟ .283
ىل القريب نسبا ، مثل ابن العم وابن اخلال أو اخلالة وغريهم،  األو 

الصََّدَقُة )ُسوُل اَّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر   الق،  نحصل على أجر الصلة والصدقةل
: َصَدقَ  ،َعَلى اْلم ْسك ني  َصَدَقةٌ  َتان  م  ث نـْ ٌة َوه َي َعَلى ذ ي الرَّح 

َلةٌ   ذ يُّ  مرواُه أمَحد والرت .  (َوص 

 ، أو ِف داخلها؟الزكاة خارج البلدتوزيع  يهما أوىل،  أ .284
ه هللا: )األفضل لك أن توز ّع زكاَتك يف  قال الشَّيخ ابن ابز رمح 
فقراء بلدك، وإذا نقْلَتها إىل بلٍد آَخر فيها فقراء، ُهم أشّد حاجة ؛ 

م من أقاربك وهم فقراء  أبس، وإذا وكَّلت وكيال   فال  -أو لكوهن 
ع أن تـُْعط يه أجرة من غرْي الزَّكاة؛ ألنَّ يف توزيع الزَّكاة، فال مان

الواجب علْيك توزيعها بني الُفقراء بنفسك، أو بوكيلك الثّقة، 
 1وعليك أجرتُه من مالك، ال من الزَّكاة(. اهـ.

 
 جمموع فتاوى ابن ابز.  - 1
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 امرأة غني ة أعطت زكاهتا لزوجها..ما حكم ذلك؟ .285
يه ديون أعجزته عن السداد، أو ال ميلك كفايته  جيوز، إن كان عل

وال يقدر على حتصيل الرزق، ومل يكن هذا فيه حتايل بينهما حىت 
 ال خترج الزكاة إىل الناس.

 ما دليل اِلكم السابق؟   .286
، َتْسَتْأذ ُن َعَلْيه ، َفق يل: اي َجاَءْت َزيـَْنُب، اْمَرأَُة اْبن  َمْسُعوٍد 

؟« فقيل: اْمَرأَُة اْبن ، هذه  َزيْـ رُسول اَّللَّ   َنُب، فقال: »َأيُّ الزَّاَين ب 
َّ اَّللَّ ،  َمْسُعوٍد، قال: »نعْم، اْئَذنُوا هلا«، فَأُذ َن هَلَا، قالت: اي نيب 
، فََأَرْدُت َأْن  لصََّدَقة ، وََكاَن ع ْند ي ُحل يٌّ يل  إ نََّك أََمْرَت اليَـْوَم اب 

َق ب ه ، ف ْقُت ب ه  زعَم اْبُن مسعُ أََتَصدَّ وٍد: أَنَُّه وَوَلَدُه َأَحقُّ َمْن تصدَّ
ُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَدَق اْبُن َمْسُعوٍد، َزْوُجك  َوَوَلُدك   َعَلْيه ْم، فـََقاَل النَّيب 

 رواه البخاري  َأَحقُّ َمْن َتَصدَّْقت  ب ه  َعَلْيه ْم«.   

 هل صالح اخلُلق واِلال له عالقة إبعطاء الزكاة؟ .287
زكاة للمسلم الظاهر الصالح؛ وجيوز صل أن تُعطى النعم، األ

إعطاؤها للفاسق ما مل يغلب على الظن أنه يستعني هبا على فسقه 
 وضالله.

 ما حكم صرف الزكاة املقبوضة ِف وجبات تفطري الصائمني؟ .288
إن كان من جهة خمولة من ويل األمر، كلجان الزكاة، وكان الطعام 
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طري للعامة، لكن إن كان هذا التفملستحقي الزكاة، فال أبس، 
 فهذا ال جيوز أن يكون من الزكاة.

 هل ميكن إخراج الزكاة للمشاريع اخلريية؟   .289
يف بناء املساجد، أو طباعة مصاحف داخل ها ال جيوز إخراج

 البلد.

ما اِلُكم لو كانت الزكاة لبناء مراكز إسالمية ِف مواضع حتفظ   .290
 للمسلمني دينهم؟
لدان املسلمني وتعصم يف مواضع بعيدة عن بإذا كانت املشاريع 

للجاليات املسلمة دينهم ضد احلمالت الكفرية فإن الصرف من 
 الزكاة عليها مشروع.

 من مات ومل يكن ُيرج زكاته.. فهل على الورثة إخراج الزكاة؟  .291
 اختلف الفقهاء يف هذا احلكم على قولني.

 ما قول الفقهاء ِف هذا؟ .292
 :القول األول

الشافعي، وأمحد، وغريهم إىل مجهور الفقهاء؛ منهم مالك و ذهب  
أن من مات وعليه زكاة مل يؤدها فإهنا ال تسقط عنه ابملوت 
كسائر حقوق هللا تعاىل املالية، ومنها احلج والكفارات، وجيب 
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إخراجها من ماله، سواء أوصى هبا أو مل يوص، وخترج من كل 
 دْين، وال تزاحم الوصااي يفماله ألهنا دين هلل، فتعامل معاملة ال

 الثلث؛ ألن الثلث يكون فيما بعد الدين.

 ما وجه الستدلل لقوهلم؟ .293
استدلوا أبنه حق واجب يف املال، فلم تسقط ابملوت كدْين 

 اآلدمي.

 ما القول الثان ِف هذه املسألة؟ .294
ذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي إىل أن الزكاة تسقط ابملوت، 

عبادة من شرطها  ب إخراجها من الرتكة، ألهنامبعىن أهنا ال جي
 النية، فسقطت مبوت من هي عليه كالصالة والصوم.

 فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوع منهم.

 لو أتخر تقسيم اإلرث ألسباب قانونية وغريها لسنتني مثال، .295
 فهل على الورثة إخراج الزكاة عن هذين السنتني؟

ألن  اإلرث قبل التمكن من قبضهاال تلزمهم زكاة حصصهم يف 
 ملكه انقص على هذه األموال.

 للزكاة.  فيهاعندهم    ذا قبضوا األموال ابتدأ احلولإف

 هل واجب التفتيش والتأكد ِف حال من يسألنا الزكاة؟ .296
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حرص على وضعها يف حملها، وأال حنايب هبا قريبا  وال ننعم، ف
صديقا ، وال نعطيها إال ملن استحقها، واحلذر أن نقدم زكاة املال 

حملها   الباب، ألن من أّدى الزكاة يف غري  ألي سائل أيتينا ويطرق
فهو كمن صلى الصالة يف غري وقتها، ال تربأ هبا ذمته وال يسقط 

 عنه الواجب. 

بعض الناس ليزال يعطي الزكاة منذ سنوات ألسرة معينة،  .297
 فهل ل بد أن يفتش ِف كل سنة عن أحواهلم؟

 والدها.أ  تيسرت أحوالنعم، فلرمبا هذه األسرة أغناها هللا، أو  

 الزكاة فيه إبراء للذمة؟هل إخراج الزكاة إىل جلان   .298
 نعم، فيه إبراء للّذمة.

 فهل نعطيه من الزكاة؟..الفريضة  من عجز عن أداء اِلج .299
 نعم، ألن احلج من مصارف يف سبيل هللا.

 ما دليل هذا اِلكم؟ .300
، إن عليَّ حجة، وإن أليب  عن أُمّ  َمْعَقل أهنا قالت: اي رسول اَّللَّ

.   . قَاَل أَبُو َمْعَقٍل:1 قل بكر امع َصَدَقْت، َجَعْلُتُه يف  َسب يل  اَّللَّ

 
 البكر: هو الَفيت من اإلبل.   -1
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 .  )  1فقال رسول اَّللَّ   ملسو هيلع هللا ىلص: ) أَْعط َها فـَْلَتُحجَّ َعَلْيه  فَإ نَُّه يف  َسب يل  اَّللَّ
."  2وثبت عن ابن عمر أنه قال: "أََما إ نَّ احلَْجَّ من سبيل اَّللَّ

 ما قول الفقهاء ِف هذا؟ .301
م وهو فقري أعطى ما قال ابن تيمية: "ومن مل حيج حجة اإلسال

   3يعين من الزكاة"..  حيج به
)جيوز صرف الزكاة يف إركاب  :4وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة

فقراء املسلمني حلج فريضة اإلسالم، ونفقتهم فيه، لدخوله يف 
 الزكاة اهـعموم قوله تعاىل: )َويف  َسب يل  اَّللَّ ( من آية مصارف  

 ده، هل خنرج له من الزكاة؟ قصرت النفقة عنو من أراد الزواج،   .302
إذا كان ليس قادرا  على املهر، فال حرج أن نعينه من الزكاة حىت 

 يتزوج؛ ألن الزواج من أهم األمور.

 ، هل نعطيه من الزكاة؟ عن العمل والتعلمطالب العلم العاجز   .303
 ته وأموره.نعم، حىت تتيسر له حيا

 

 صححه األلباين يف صحيح أيب داود -1
 ( 6/212( واجملموع ) 328/  9قال ابن حجر: أخرجه أبوعبيد إبسناد صحيح، املغين ) -2
 (105االختيارات )  -3
4- (01 /83) 
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 ما حكم اإلقراض من أموال الزكاة؟ .304
 ال جيوز هذا الفعل.

 هل ميكن تسليم الزكاة على هيئة كسوة أو طعام؟ .305
ليس للغين أن ينفق زكاته على الفقري على صفة مالبس أو طعام 

 إال بتوكيل منه، ألن املال حٌق له، والبد من إذنه.

 أساسية؟هل ُيشرع صرف الزكاة ألقساط مدارس   .306
 جيوز هذا، ويف مجيع احتياجات الفقري املتنوعة.

ما حكم التصرف ِف زكاة الفقري الذي يرتتب على تسليمه  .307
إايها نقداا مفسدة؛ إما بسوء التصرف، أو إنفاقها ِف معصية، 

 ويكون عائالا ألسرة حمتاجة؟
خنربه أبن عندان زكاة له، ليوكلنا أن نشرتي له وألهل بيته ما 

 ليه، فإن أىب إال النقد؛ يرتك إىل غريه.حتتاجون إ
 .تهإن كانت ملصلح  الفقري  ض العلماء أجاز شراء ما حيتاجهوبع

ق ِف مقدار الزكاة، نظراا لختالف جنسية التفري ما حكم .308
 )موطن( احملتاج؟
مسلم، فعلينا أن ننظر إىل عجزه وفق  إنسانٌ  لنتذكر أن احملتاجَ 

 حاجته، بال تفريق بني فقري وآخر ابعتبار جنسيته.
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، مث تبني له أنه إنسان قبض زكاة ظاانا أنه من جيوز له أخذها .309
 عليه؟  غري مستحق هلا بعد أن استهلكها، فماذا

 إن كان يعلم أهنا زكاة.  عليه رّد ما أخذ لباذهلا

 أموال األسري الِت ِف البنك، هل فيها زكاة؟ .310
 نعم فيها الزكاة، وتُعامل مثل أموال اليتيم. 

سيارة، مث سافر هذا املشرتي،   ءمن قام بكفالة شخص ِف شرا .311
 من زكاته؟  للكفيل دفع األقساط، فهل جيوز  دفعالوامتنع عن  

 ما التزمه بكفالته من أموال زكاته.ال جيوز احتساب  

مل يقم الورثة بقسمتها   غرثما اِلكم الشرعي ِف زكاة أموال  .312
 إبرادهتم سنني عديدة القسمة الشرعية؟

ألن خلطة  ،ألن هذا خيالف شرط امللك التام ى املالال زكاة عل
شخصية اعتبارية كشركة  إال إن كان هلا    الشيوع دليل نقص امللك

   أو غريه، فالزكاة تكون على الشركة.

 كيف يتم إخراج زكاهتا؟ .313
لورثة إخراجها عن كل سنة مضت، فإن استلم كل واحد على ا

نصيبه أو جزء منه زكاه كل واحد من نصيبه عن السنوات املاضية،  
 افرت شروط الزكاة.إن مل يكن زكاه مىت تو 
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 الفصل الرابع

 ما يتعلق بزكاة الفطر 
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 :األولاملبحث  
 (صدقة الفطر)زكاة الفطر 

 ما املقصود بزكاة الفطر؟ .314
وهلذا مسيت هبا: صاع من طعام، خيرجه اإلنسان آخر رمضان،  يُقصد  

 بصدقة الفطر، أو زكاة الفطر. 

 ما فائدة هذه الزكاة على الصائم؟ .315
قال: "فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر طُهرة  عن ابن عباس 

رواه أبو داود وابن  للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني". 
 ة هللا إبمتام صيام رمضان وقيامه.، وفيها إظهار الشكر لنعمماجه

 ما حكم زكاة الفطر؟ .316
: )فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الوجوب، قال عبد هللا بن عمر 

 رواه البخاري. مضان صاعا  من متر، أو صاعا من شعري(.    الفطر من ر 

 على من جتب هذه الزكاة؟ .317
كبريا ، سواء كان صائما    و، صغريا  أومسلمةجتب على كل مسلم 

 صم. مل ي  وأ

 ما شروط وجوهبا؟ .318
جتب على كل مسلم يكون لديه وقت وجوهبا ما يزيد عن قوته 
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مسكنه ومتاعه وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة عن 
وحاجاته األصلية لليلة العيد ويومه، ذلك أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

 رواه البخاري. )...وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم(.   

 لفطر واجبة على اجملنون؟هل زكاة ا .319
 نعم، كالصغري فليس من شروط وجوهبا صيام الشهر.

 هل الدْين مينع إخراج زكاة الفطر؟ .320
ومذهب الشافعية وجوهبا ولو كان عليه  الدْين من وجوهبا،ال مينع 

 .نديْ 

 ما حكم منعها، وكيف يعامل مانعها؟ .321
 ملسو هيلع هللا ىلص كما سبق يف منعها حمرم، ألنه خروج عما فرضه رسول هللا

حديث ابن عمر رضي هللا عنهما: )فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة 
 إلمث واملعصية.الفطر...(، ومعلوم أن ترك املفروض حرام وفيه ا

 من يلزم املزكي إخراجها عنهم؟   .322
يلزم املزكي إخراجها عن نفسه، وعن زوجته، وعن كل من تلزمه 

 نفقتهم من أوالده، ووالديه إذا كان يعوهلما.

 األطعمة املمكن إخراج الزكاة منها؟  ما .323
الدقيق، التمر، الزبيب، األَق ٍط، وأي طعام يقتات الناس به فهو 
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الفطر، ويف عصران الراهن دخل اأَلُرز والبقوليات؛  جُيْزئ يف زكاة
مثل العدس، وجيوز يف احلليب اجملفف )البودرة( وغريه يف طعامنا 

 الذي نقتات به. 

 لطعام املوضوع لزكاة الفطر؟هل ميكن التنويع ِف ا   .324
ا نعم، إذ املقصود ابلقوت: هو كل غذاء يصلح أن يكون طعام  

خلبز والتمر واجلَب ابرف البلد، فال أبس  على الدوام، وفق عُ   مغذي
 علبة، واملعكرونة ألهنا من الدقيق.املغري    وواللحوم املعلبة أ

 ما اِلكم بلنسبة للسكر والدهن ِف زكاة الفطر؟ .325
 من القوت، فال ُيشرع إخراجهما يف زكاة الفطر.  ال يعّدان

 مب وردت كيفية إخراج الطعام لزكاة الفطر؟ .326
ردت ابلصاع، فعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )املكيال مكيال أهل املدينة، و 

والوزن وزن أهل مكة( رواه النَّسائي والطرباين. وجاء بلفظ: )الوزن 
 أبو داود. وزن أهل مكة، واملكيال مكيال أهل املدينة(.    رواه

 ا ِف معرفة الصاع؟هل كان هناك اتفاق بني الناس سابقا  .327
على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُمدا  وثلثا    )كان الصاعُ نعم، فعن السائب قال:  

 رواه البخاري.مبُدّ كم اليوم، فزيد فيه يف زمن عمر بن عبد العزيز(.  

القاضي )تلميذ  وعن احلسني بن الوليد قال: َقد م علينا أبو يوسف
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نيفة( من احلج، فأتيناه، فقال: إين أريد أن أفتح عليكم اباب  أيب ح
 عنه، فقدمُت املدينَة فسألت عن الصاع. من العلم مهَّين، تفحَّصتُ 

فقالوا: صاُعنا هذا صاُع رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قلت هلم: ما حجتكم يف 
أَتين حنو من  ،ذلك؟ فقالوا: أنتيك ابحلجة غدا . فلما أصبحت

اء املهاجرين واألنصار، مع كل رجل منهم  مخسني شيخا  من أبن
أهل بيته أن الصاع حتت ردائه، كل رجل منهم خيرب عن أبيه أو 

هذا صاُع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعايرته،  
فإذا هو مخسُة أرطاٍل وثلٌث، بنقصاٍن معه يسري، فرأيت أمرا  قواي ، 

ول أهل املدينة.   فقد تركت قول أيب حنيفة يف الصاع وأخذت بق
 رواه البيهقي. 

 ما مقدار الصاع؟   .328
من الرُب اجليد، لكن هذا املقدار   مقدار الصاع: كيلوان وأربعون غراما  

 خيتلف ابختالف الطعام املراد كيله.
وقام أهل اخلربة مبعادلة الصاع ابألوزان احلديثة فكان وزنه من القمح 

 ( غرام.175كيلو غرامني و )

 بلنسبة لألرز؟  هل األمر ُيتلف .329
نعم، وابلتجربة وفق ما تيسر يل بنوعني من الصاع، تبني يل أن 

( وزنه قريب من ثالثة كيلو، واألرز احلبة  احلبة الصغريةاألرز )
 فالوزن فيه كيلوان ونصف.  ،الكبرية
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 هل ميكن الزايدة على الصاع ِف زكاة الفطر؟ .330
 ال حرج يف ذلك، والزايدة صدقة.

 اعي الوزن، أو اِلجم ِف الزكاة؟هل علينا أن نر  .331
املقدار للزكاة وفق يراعى املتيسر يف األداء، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص جعل 

يسر ابلتحقيق يف زمنهم، والصاع ليس فيه  تالصاع، وهو أمر م
 مراعاة لألوزان، إمنا فيه قدر حمدد.

 ما حجة من يفِت بعدم إخراج زكاة الفطر نقداا؟ .332
ود كانت موجودة على عهد أن النق -نفعنا هللا بعلمهم  -حجتهم  

الوا إن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلو كانت جتزئ لبنّي ألمته ذلك، وق
أفىت إبخراج القيمة أفىت ابجتهاد منه، واالجتهاد خيطئ ويصيب، 
وإخراج القيمة خالف السنة، ومل ينقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وال عن أحد 

 من أصحابه إخراج القيمة يف زكاة الفطر.
ال يعطي القيمة. فقيل له: قوٌم يقولون عمر   ولذا قال اإلمام أمحد:

قيمة، قال: يدعون قول رسول هللا بن عبد العزيز كان أيخذ ابلا
ملسو هيلع هللا ىلص، ويقولون قال فالن! وقد قال ابن عمر: فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 زكاة الفطر صاعا . 

بعض جلان الزكاة تفِت أبخذ املال بدلا من الطعام ِف زكاة   .333
 الفطر، فما مشروعية هذا؟
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وجه يف اجلواز، من جهة أن هذا الفعل منهم مبكانة اإلانبة   هلم
 .للمساكني يستلموا املال ليشرتوا به الطعامعن املتصدق، ف

بعض املؤسسات الزكوية حتو ل زكاة الفطر إىل نقد والعكس،  .334
 فما حكم صنيعهم؟

للبلد الذي   جيوز هذا األمر حسب ما تقتضيه احلاجة أو املصلحة
 .إليه سيتم إرسال الزكاة

ِف الدول غري مسلمة، ل ينفعهم األرز، فهل ُيستبدل الطعام  .335
 ؟نقدبل

ا من قوت تلك البلدان ابملقدور شراء مبا يعادل قيمة الصاع طعام  
 األجنبية.

الجنبية الِت ليس فيها طعام   للو تعذر تقدمي طعام عند الدو    .336
 ؟نقدر، فهل نقدم المدخ  

 . سلمنيللمساكني امل نقد نعم، يتم تقدمي ال
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 املبحث الثاين:
 مصارف زكاة الفطر 

 الفطر؟ما مصارف زكاة   .337
 .املسلمني  كنيا لمسل  تعطى فقطزكاة الفطر  

 ما الدليل على اِلكم السابق؟ .338
قال: "فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر طُهرة  عن ابن عباس 

 رواه أبو داود وابن ماجة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني".  

 إعطاء زكاة الفطر لألقارب؟هل جيزئ   .339
اآلابء واألمهات وإن علوا، وال إىل األبناء  إىل ه ال جيزئ إعطاء

 وإن نزلوا، وال إىل الزوجات، وجيوز لغريهم من األقارب املساكني.

 هل جيوز إعطاء زكاة الفطر لغري املسلمني؟ .340
 ال جيوز إعطاؤها إال ملن يستحقها من املسلمني فقط.

 على اخلادم غري املسلم ِف املنازل؟هل جتب زكاة الفطر   .341
 ، وال له؛ أي ال يستحقها، ألنه غري مسلم.ال جتب عليه

 هل جيب على العمال إخراج زكاة الفطر؟ .342
نعم جيب عليهم، ألن غالب العمال أو اخلدم املسلمني نرى أهنم  
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ميلكون األموال، ويرسلوهنا إىل أسرهتم يف خارج البلد، فهو إنسان 
 ه طعامه.ميلك املال وعند

 ما هو وقت وجوب إخراجها؟ .343
قبل صالة العيد، وجتزئ قبله أبايم إىل جلان الزكاة، جيب إخراجها  

وال جتزئ بعد صالة العيد، حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما 
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، 

قبولة، ومن وطعمة للمساكني، فمن أّداها قبل الصالة فهي زكاة م
 رواه أبو داودقات(.  أّداها بعد الصالة فهي صدقة من الصد 

 ما حكم من أخرجها من أول رمضان؟ .344
جيوز تعجيل إخراجها من أول رمضان، وال سيما إذا سلمت 
ملؤسسة زكوية، ليتسىن هلم الوقت لتوزيعها حبيث تصل ملستحقيها 

 .يف وقتها املشروع

  بطن أمه؟هل يشمل وجوب إخراجها عن اجلنني ِف .345
ستحب إخراجها رمحهم هللا أنه يُ ال جيب ذلك، لكن ذكر الفقهاء  

 ذلك.  ، لفعل بعض الصحابة بعد الشهر الرابع عن احلمل  

 من مات قبل مغيب الشمس، ما حكم إخراج الزكاة عنه؟ .346
 ال جتب الفطرة عنه؛ ألنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
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ليلة من  لو عقد إنسان على امرأة بعد مغيب مشس آخر .347
 عنها زكاة الفطر؟رمضان، فهل جتب عيه أن ُيرج  

يلزمه فطرهتا على قول كثري من أهل العلم؛ ألهنا كانت زوجته 
حينما وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد 
مل تلزمه فطرهتا، وهذا على القول أبن الزوج يلزمه فطرة زوجته  

ان تلزمه الفطرة عن نفسه كما وعياله، وأما إذا قلنا: أبن كل إنس
 .ظاهر السنة، فال جيب عليه زكاهتاهو  

هل جيوز للمسلم إخراج الزكاة عن أهله؛ إن صام رمضان ِف  .348
 منطقة غري املنطقة الِت يتواجد فيها أهله؟

زكاة الفطر خُترج يف املكان املوجود به الشخص، لكن لو أخرجها 
 جود هبا الشخص جاز.عنه وكيله أو وليه يف بلد غري البلد املو 

مل يعلم بلعيد إل بعد انقضاء صالة العيد، فما  لو أن املسلم .349
 اِلكم بلنسبة لزكاة فطره؟

 جيزأ إخراجها بعد الصالة عند متكنه من إخراجها.

 ما حكم نقلها إىل البلدان البعيدة لوجود فقراء فيها؟ .350
 كأن ال يكون حوله أحد من  ؛نقل إن كان حلاجة، فال أبس بهال

 تقبلها فال جيوز إخراجها.من ي  هجد يف بلد الفقراء، وإن وُ 
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 هل ميكن أن ُيرج الزوج الفطر عن زوجته وأولده البالغني؟ .351
 نعم، وهو مبثابة الوكيل عنهم، وخيربهم بصنيعه.

هل ميكن لألب إخراج زكاة الفطر عن أولده املتزوجني،  .352
 ويسكنون خارج بيته؟

 مع ابالغهم بذلك.نعم، وهذا من ابب التربع عنهم،  

 عن اخلدم املسلمني؟ ةفيل إخراج الفطر هل جيب على الك .353
مسؤولون عن أنفسهم، لكن  اخلدم يف بيوتنا ال جيب عليه، ألن 

 إن تربع هبذا بعد إخبارهم به فهو حسن وله األجر.

 زكاة الفطر للخدم املسلمني ِف البيت؟ما حكم إعطاء   .354
عد من أهل الدار، وهو  لبيت يُ هذا ال يتصور فعله، فاخلادم يف ا

 أيكل من نفس البيت، فال جتوز له هذه الزكاة. 

 من تعم د اخراج الفطرة بعد الصالة، فهل تعترب زكاة؟ .355
 ال تعترب زكاة، وهي صدقة.

 من نسي إخراج صدقة الفطر ِف وقتها، فماذا عليه؟ .356
 بعد العيد.  عليه التوبة، وخيرجها قضاء  

 ؟ رمضانري صرف الفطر إىل بعد  الزكوية أتخ  للجان  ميكن هل   .357
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، وهذا ما جاء يف فتاوى بيت هلذا نعم، إذا اقتضت املصلحة
، وارى أن يف ها التأخري مصلحة كبرية للمساكني الزكاة الكوييت

 يف هذا الزمان مع هذه األطعمة اهلائلة.

 ما وجه أتخري توزيع زكاة الفطر من املؤسسات اخلريية؟ .358
يع الطعام للمساكني بصورة ز لتو   عندهم الفرصةحىت تكون  ه  وجه

تريد أن ، وليس مثل فعل بعض اللجان اليت ومنظمة صحيحة
 كبرية،بكميات   متتخلص من هذه األطعمة واليت تكون عنده

 ومن ميتهن مجع الطعام ،لبعض املتسولني وفريةتعطي كميات ف
 ، ليبيعه ويتاجر هبذه الزكوات.هوهو ال يستحق

 عطى هلم زكاة الفطر؟ل تُ   أصناف من املسلمني هل هناك   .359
نعم، كأهل بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص، واألغنياء، والقادرين على الكسب، 

 وال ُتصرف لكافر.

رجل أعطى زكاة الفطر لفقري، مث اشرتاها منه، مث دفعها له زكاة   .360
 فطر عن نفسه، فما حكم صنيعه؟

التحايل  ال ينبغي هذا، بل جيب سّد هذا الباب حىت ال يفضي إىل  
 ، فيبيعون زكواهتم بسعر أدىن.على الفقراء
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 اخلامتة 

 ِف ختام املطاف.. 
أقول: الشكر هلل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة، ومنها العون 
والتيسري بتقدمي هذه الرسالة اجلامعة جلملة من فتاوى العلماء، نفعنا هللا 

 بعلمهم وفقههم، ومجعنا هبم يف الفردوس األعلى.

 ل..ا أيها القارئ الفاضفي
فما وجدت من صواب يف البيان، وتيسري صحيح للمعلومة يف هذه   

الرسالة، فهذا من فضل هللا سبحانه، وما كان فيها من زلة أو هفوة فما 
هو إال من العلم القاصر، وزلة النفس.. واستغفر هللا العلي العظيم منه، 

ان نيل التوفيق من موالوال أعدم من توجيه كرمي من األحباب، ودعوة ل
 الكرمي، والظفر ابلفقه النافع.

 وجزيل الشكر ملن ساهم بطباعة ونشر هذه الرسالة.

واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حبيبنا حممد، وعلى آله 
 وصحبه، والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين.
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